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Australijos lietuvę sužavėjo Druskininkai ir dzūkų
nuoširdumas

V. R. Stašionienė: „Druskininkuose sveikatai gerą poveikį daro viskas – oras, procedūros, darbuotojų profesionalumas ir žmonių
nuoširdumas.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Į Lietuvą Australijos lietuvė
Viktoria Ruta Stašionienė keletui savaičių atvyko, norėdama
padėti Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo
kraštotyros muziejui papildyti
bei patikslinti informaciją apie
turimus eksponatus, susijusius su savo šviesios atminties
tėvo, sporto veikėjo Antano

Laukaičio (1926-2014) gyvenimu ir veikla. Pasak Sidnėjuje
gimusios ir antrą kartą Lietuvoje, o pirmą kartą Druskininkuose viešinčios V. R. Stašionienės, jos tėvelio, Australijos
lietuvių žurnalisto, sporto veikėjo A. Laukaičio valia Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros

muziejui buvo perduotos nuotraukos, įvairūs apdovanojimai, daug knygų bei kolekcinių
ženkliukų, sporto atributikos
bei jo redaguotų spaudos leidinių. Ir iki šiol muziejuje buvo
kaupiama informacija apie A.
Laukaitį, tačiau, kaip patikino
V. R. Stašionienė, artimiausiu
metu ji ketina perduoti muzie-

jui dar ir įvairios dokumentinės
medžiagos.
Kaip teigė muziejuje dirbanti
Leipalingio progimnazijos mokytoja-konsultantė Laima Žukauskaitė, šie muziejaus eksponatai pasakoja ne tik apie Lietuvos
išeivijos sportinį gyvenimą, tačiau ir apie Lietuvos sportininkų
dalyvavimą žaidynėse užsienyje: tarp jų ir 2000-ųjų Sidnėjaus
olimpinėse žaidynėse, kuriose
A. Laukaitis buvo Lietuvos atašė: „Australijos lietuvių žurnalisto Antano Laukaičio tėviškė
– Leipalingis, jis palaidotas Sidnėjuje. Leipalingyje jo tėvai turėjo privačią vaistinę: vietą, kurioje stovėjo vaistinė, mena ir
patys leipalingiečiai, apie tai,
savo autobiogarafinėje knygoje
„Gyvenimo sūkuriuose“, yra pasakojęs ir pats A. Laukaitis. Yra
išlikusių ir nuotraukų, jos saugomos muziejuje. Baigęs Leipalingio pradinės mokyklos šešis skyrius, A. Laukaitis mokslus
tęsė Alytaus valstybinėje gimnazijoje, o 1943-aisiais baigė Kauno IV gimnaziją. Likusius karo
metus praleido karo stovyklose
Vokietijoje. 1949 m. apsigyveno Australijoje. Čia organizavo
Sidnėjaus „Kovo“ sporto klubą,
bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose. Nuo 1952-ųjų jis
buvo laikraščio „Mūsų pastogė“
sporto skyriaus redaktorius, taip
pat – „Draugo“ dienraščio korespondentas ir atstovas Australijoje. 1955-1967 metais suredagavo „Australijos lietuvių sporto
dešimtmečio ir sporto klubo „Kovas“ leidinius. 1964-1968 metais
pirmininkavo Sidnėjaus „Plunksnos“ klubui. A. Laukaitis sportui jautė ypatingą trauką, tad natūralu, kad jam, kaip žurnalistui
arba kaip organizacinio komiteto
nariui yra tekę dalyvauti net penkeriose olimpinėse žaidynėse:
1956 m. – Australijoje, 1960 m.
– Romoje, 1972 m. – Miunchene, 1976 m. – Monrealyje ir 2000
m. – Australijoje, Sidnėjuje. Labai džiaugiamės V. R. Stašionienės apsilankymu – bendromis
jėgomis greičiau sutvarkysime
ekspozicijos dalį, skirtą A. Laukaičio sportinei bei publicistinei
veiklai išeivijoje. Jis mėgo kolekcionuoti įvairius ženkliukus, tad
svarbu žinoti, kuriuos įsigijo kaip
kolekcionierius, o kurie yra gauti kaip dalyvio. Norime kuo tiksliau pateikti eksponatų istoriją:
kas tie žmonės, kurie dovanojo
vieną ar kitą daiktą, kuo jie svarbūs, kokia proga dovanoti daiktai? Tai ir yra ta muziejinio darbo
dalis, kurioje labai praverčia artimųjų žinios. Kitaip eksponatas
„tyli“, nepasakoja savo unikalios
istorijos“, – įsitikinusi Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus darbuotoja L.
Žukauskaitė.
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Lankėsi delegacija iš Azerbaidžano Respublikos
Praėjusį trečiadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su
meru Ričardu Malinausku susitiko delegacija iš Azerbaidžano Respublikos. Delegaciją atlydėjo LR socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos specialistai, Druskininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arūnas Lekavičius. Spalio
22-28 dienomis Lietuvoje viešėjusi delegacija atvyko mokomojo vizito, įgyvendinant projektą
„Parama Darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministerijai
modernizuojant valstybines užimtumo tarnybas Azerbaidžano
Respublikoje“.
Meras R. Malinauskas svečiams pristatė Druskininkų kurorto istoriją, raidą, įgyvendintus projektus, ateities planus,
turistų srautus ir kitus aktualius klausimus, kuriais domėjosi svečiai. Ir delegacijai vado-

vavęs Azerbaidžano Darbo ir
socialinės apsaugos ministerijos viceministras M. Karimli, ir
kiti delegacijos atstovai vienbalsiai akcentavo, kad Druskininkai – ypatingai gražus ir jaukus kurortas. Svečiai pažymėjo,
kad, atvykus į kurortą, juntama,
jog miestas tvarkomas ir prižiūrimas nuoširdžiai. Delegacijos
dalyviai linkėjo merui ir toliau
siekti svajonių, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus tam, kad Druskininkai būtų dar gražesni.
Svečiai Druskininkuose apsilankė Darbo biržos Druskininkų skyriuje, Jaunimo užimtumo centre,
Žirmūnų mokymo centre, „Ryto“
gimnazijoje, Viečiūnų bendruomenės centre. Delegacija taip pat
lankėsi UAB „Stikloporas“, Pieno
ūkyje, Šakočių muziejuje, „Snow
Arenoje“, kėlėsi „Lynų keliu“.
Vizito metu delegacija taip pat
lankėsi Vilniuje, Trakuose, Alytuje.

Su meru R. Malinausku susitiko delegacija iš Azerbaidžano Respublikos/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė
pagalba – Lietuvos Respublikos
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė
pagalba ir antrinė teisinė pagalba. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba yra finansuojama iš valstybės biudžeto.
Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos
piliečiai, kitų Europos Sąjungos
valstybių narių piliečiai, taip pat
kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai
asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Pirminė teisinė pagalba Lietuvos
Respublikos Valstybės garantuo-

jamos teisinės pagalbos įstatymo
nustatyta tvarka teikiama: teisinė
informacija (informacija apie teisinės pagalbos teikimą, įstatymus
ir kitus teisės aktus); teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais); dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms,
išskyrus procesinius dokumentus, rengimas; patarimai dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo
išsprendimo ir taikos sutarties parengimas.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminė teisinė pagalba
turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipias į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę

teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip penkios dienos. Asmuo dėl pirminės
teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai: pareiškėjo reikalavimai
yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta advokato konsultacija arba
yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės
garantuojama teisine pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę
pagalbą paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagal-

bos, Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo
procesą, atstovavimas išankstinio
ginčo sprendimo ne teisme atveju,
jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi
išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso
tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių
išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija.
Priėmimo laiku, antradienį 13-17
val., penktadienį 8-12 val., asmenys, norintys gauti pirminę teisinę
pagalbą, turi kreiptis į Druskininkų
savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai)
arba kitu metu registruotis telefonu (8 313 51517).
Papildomą informaciją apie
valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje: www.teisinepagalba.
lt. Už informacijos turinį atsakinga Druskininkų savivaldybės administracija.

Savivaldybėje „Atgimimo“ mokyklos šeštokams surengta pamoka
finansiniais klausimais

Pamoką finansiniais klausimais vaikams vedė Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja V.
Amšiejienė bei Švietimo skyriaus vedėjo pavaduoja L. Černiauskienė /Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Mokiniams pristatyta savivaldos sąvoka, diskutuota, kodėl svarbu gyventojams aktyviai
dalyvauti sprendimų priėmime ir kaip mokiniai gali prisidėti aktyvinant savivaldybės bendruomenę/Dianos Sinkevičiūtės

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi „Atgimimo“ mokyklos šeštokai kartu su
auklėtoja Stasele Kirkliauskiene. Mokiniai dalyvauja LR Švietimo ministerijos projekte „Pažink
valstybę“ ir į Savivaldybę atė-

jo, kad galėtų geriau susipažinti su jiems skirta tema „Finansų
veikla valdžios institucijose“. Pamoką finansiniais klausimais vaikams vedė Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė bei Švietimo skyriaus vedėjo

pavaduoja Lina Černiauskienė.
Mokiniams buvo išsamiai pristatyta savivaldos sąvoka, diskutuota, kodėl svarbu gyventojams
aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime ir kaip mokiniai gali prisidėti aktyvinant savivaldybės
bendruomenę.
Taip pat mokiniai sužinojo, iš
ko susideda Valstybės ir savivaldybių biudžetai, jiems buvo pristatyta Druskininkų savivaldybės biudžeto sandara. Pamokos
metu kalbėta apie lėšas, skiriamas švietimo sričiai ir „Atgimimo“
mokyklai. Į Savivaldybėje vykusią pamoką atvykę mokiniai buvo
ypač aktyvūs ir turėjo labai daug
klausimų: pradedant vietine rinkliava bei jos panaudojimu ir baigiant papildomų lėšų pritraukimu
į biudžetą. Atsakius į mokiniams
rūpimus klausimus, kiekvieną
kartą išsirutuliodavo diskusija, kurioje šeštokai aktyviai dalyvavo.
Susitikimo pabaigoje moksleiviams pamoką vedusios V. Amšiejienė bei L. Černiauskienė
linkėjo sėkmingo dalyvavimo projekte, būti ūkiškais, atsakingai
elgtis ir taupyti mokyklos biudžeto pinigėlius bei to mokyti žemesniųjų klasių moksleivius.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Kviečiame dalyvauti akcijoje „Kalėdinių
eglučių parkas“

Visų Šventųjų dienos išvakarėse
aplankyti Druskininkams
nusipelniusių žmonių kapai

Druskininkuose tęsiama tradicija Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių išvakarėse aplankyti
miestui nusipelniusių žmonių kapus/Dianos Sinkevičiūtės nuiotrauka
Druskininkų savivaldybė jau šeštus metus kviečia sukurti išskirtinį Kalėdinių eglučių parką/www.prieezero.lt nuotrauka

Artėjant gražiausioms metų
šventėms Druskininkų savivaldybė jau šeštus metus organizuoja akciją „Kalėdinių eglučių
parkas“. Kviečiame visas Druskininkų įstaigas, įmones, organizacijas ir bendruomenes prisijungti prie gražia tradicija
tapusios akcijos ir prisidėti, puošiant Muzikinio fontano aplinką
bei sukuriant išskirtinį Kalėdinių
eglučių parką.
Šia iniciatyva siekiama pa-

gyvinti vasarą turistų traukos
centru tampantį Gydyklų parką, paverčiant jį stebuklinga, šv.
Kalėdų dvasia dvelkiančia pasivaikščiojimų vieta.
Druskininkų savivaldybės nominacijų vakaro metu originaliausios eglutės kūrėjams bus
įteikti simboliniai apdovanojimai.
Kaip ir kasmet originaliausią
metų eglutę išrinks druskininkiečiai bei miesto svečiai.
Registracija vyksta iki lapkričio

17 dienos. Registruotis galite el.
paštu: egluciuparkas@druskininkai.lt arba telefonu (8 313) 52
693. Registracijos metu nurodykite eglutės aukštį, plotį bei kitą
su specialiaisiais eglutės ypatumais susijusią informaciją.
Eglutės parke turi būti pastatytos
iki lapkričio 28 dienos, oficialus parko atidarymas – gruodžio 1 dieną.
Visi kartu sukurkime Kalėdinę nuotaiką sau ir Druskininkų
miesto svečiams!

Puoselėdami gilias tradicijas
turinčias katalikiškas šventes
– Visų Šventųjų dieną ir Vėlines – antradienį Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Tarybos nariai Algis Bolys ir
Vida Krisiuvienė, Druskininkų muziejaus direktorius Gintaras Dumčius, Druskininkų
savivaldybės administracijos
vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai Ingrida Griniūtė, Druskininkų kultūros cen-

tro direktorė Rima Viniarskaitė
aplankė miestui nusipelniusių
ir kurorto istorijoje gilų pėdsaką palikusių žmonių kapus.
Pagerbdami mirusiuosius, jie
ant kapų padėjo gėlių, uždegė žvakelių. Tylos minute buvo
pagerbti M. K. Čiurlionio tėvų,
K. Dineikos, J. Pileckio, J. Čečiotos, Druskininkų garbės piliečių A. Dambrausko bei P.
Viščinio kapai. Gėlių padėta ir
žvakelės uždegtos ir ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų.

Druskininkų savivaldybei – apdovanojimas už moterų ir vyrų lygybę
skatinančias priemones
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos moterų lobistinė
organizacija įvertino Druskininkų savivaldybės pastangas integruoti lyčių lygybę į visas svarbiausias veiklos sritis.
Savivaldybei skirtas apdovanojimas už
moterų ir vyrų lygybės priemones, gerinant savivaldos infrastruktūrą. Apdovanojimą atsiėmęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
džiaugėsi įvertinimu: „Be jokios abejonės, malonu, kai įdėtos pastangos įvertinamos. Stengiamės savo darbais skatinti vyrų ir moterų lygybę visose srityse.
Žinoma, visada yra kur pasitempti ir dar
labiau tobulėti.“
Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos pirmininkė Audronė Kisielienė informavo, kad konkursas rengiamas,
siekiant apdovanoti savivaldybes už moterų ir vyrų lygybę skatinančias priemones strateginiuose veiklos arba plėtros
planuose. A. Kisielienė džiaugėsi, kad

Druskininkų savivaldybė į konkursą dėl
moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimo žiūri labai rimtai.
Apdovanojimas Druskininkų savivaldybei skirtas už tai, kad, įvertinus moterų ir
vyrų poreikius, yra plėtojama transporto
infrastruktūra ir vykdomas kompleksinis
daugiabučių namų renovavimas. Druskininkų savivaldybėje jau renovuota apie
30 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų
namų, kai tvarkomi ne tik namai, bet ir jų
aplinka – vaikų žaidimo aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, kitos viešosios
erdvės, pritaikant šeimų poreikiams. Plėtojant transporto infrastruktūrą, vykdomos gyventojų apklausos ir atsižvelgiama į moterų ir vyrų poreikius, pvz., kad
autobusas važiuotų pro vaikų darželį,
parduotuvę, mokyklą, darbovietes.
2016 ir 2015 metais Druskininkų savivaldybė taip pat buvo apdovanota už
moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimą.

Apdovanojimą atsiėmė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Romo Gurklio nuotrauka

Kviečiame išreikšti savo nuomonę dėl Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo plano
Šiuo metu yra rengiamas Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo
planas. Plano tikslas – nustatyti
Druskininkų savivaldybės miesto
ir kaimų tikslias ribas. Visos gyvenamųjų vietovių ribos yra nepatvirtintos (sąlyginės) ir daugeliu atvejų
nesutampa su namų valdų ir žemės sklypų ribomis. Savivaldybėje yra tokių sklypų, kurie faktiškai
yra viename kaime ar gyvenvietėje, o dokumentuose priskirti kitam kaimui. Taip pat, kai kurie dideli sklypai, priklausantys vienam

savininkui, nusidriekia per du kaimus. Esant tokiai situacijai, institucijoms, formuojančioms nekilnojamuosius daiktus, tampa neaišku,
kuriai gyvenamajai vietovei priskirti suformuotą žemės sklypą, taip
pat iškyla problemos registruojant
nekilnojamąjį turtą Nekilnojamojo
turto registre, nustatant jo vertes.
Šiuo planu numatoma plėsti Druskininkų miesto teritoriją prijungiant dalį Neravų k., Gailiūnų k.,
Mizarų k., Jaskonių k., Ratnyčios
k., taip pat Švendubrės k. dalis.
Padidėjus Druskininkų miesto te-

ritorijai bus daugiau galimybių plėtoti verslą, taip pat gerinti miesto
infrastruktūrą.
Prašome Druskininkų savivaldybės gyventojus aktyviai dalyvauti išsakant nuomonę šiuo
klausimu, kadangi gyventojų
nuomonė – itin svarbi. Kviečiu
savivaldybės gyventojus nebūti
abejingus ir dalyvauti jiems svarbių sprendimų priėmime.
Gyventojų apklausa dėl Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų nustatymo prasidėjo 2017 m. spalio 6 d.,

ir vyks iki 2017 m. lapkričio 10 d.
Kiekvienas gyventojas gali pareikšti savo nuomonę dėl savo
gyvenamosios vietovės ribų (ar su
jomis sutinka, ar prieštarauja) apklausos lapuose. Apklausa vykdoma Leipalingio (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Leipalingio sen.,
Druskininkų sav.) ir Viečiūnų (Jaunystės g. 17, Viečiūnų k., Viečiūnų
sen., Druskininkų sav.) seniūnijų
patalpose bei Druskininkų savivaldybės (Vasario 16-oji g. 7, Druskininkai) patalpose kiekvieną darbo
dieną nuo pirmadienio iki ketvir-

tadienio, nuo 8.00 val. iki 17.00
val. (išskyrus pietų pertrauką nuo
12.00 val. iki 12.45 val.) ir penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Minėtose vietose bus iškabinti žemėlapiai. Gyventojai savo nuomonę gali pareikšti pagal seniūnijų
priklausomybę, pavyzdžiui, Neravų kaimo gyventojai – Viečiūnų seniūnijos patalpose, Gailiūnų kaimo gyventojai – Leipalingio
seniūnijos patalpose. Druskininkų miesto gyventojai – Druskininkų savivaldybės patalpose (Vasario 16- oji g. 7, Druskininkai).
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Aptartos naujojo Druskininkų ženklo
įrengimo aktualijos

Australijos lietuvę
sužavėjo Druskininkai ir
dzūkų nuoširdumas

atkelta iš 1 psl.

Preliminariai planuojama, kad naujasis ženklas galėtų būti įrengtas iki 2018 metų vidurio, atsižvelgiant į sankryžos ir žiedo rekonstrukcijos darbų eigą, kuri taip pat priklauso ir nuo oro sąlygų.

Lietuvos automobilių kelių direkcija jau pradėjo rekonstruoti prie įvažiavimo į Druskininkus
nuo Merkinės pusės esančią kelio Druskininkai-Merkinė ir kelio į
Gardiną sankryžą. Joje planuojama įrengti žiedą.
2017 metų biudžete Druskininkų
savivaldybės Taryba numatė dalį
lėšų naujojo Druskininkų ženklo
projektavimui ir įrengimui.
Planuojama, kad ženklas bus
įrengtas žiedo viduryje: trys
įspūdingos, tūrinės, auksinėmis
karūnomis puoštos ir specialiu apšvietimu apšviestos pušys,
atitinkančios miesto heraldikos simbolius, lėtai suksis aplink
savo ašį – kiekvieną kartą, įva-

žiuojant ar išvažiuojant iš miesto, ženklą bus galima pamatyti vis kitu kampu. Taip pat žiede
bus įrengtas šviečiantis užrašas
Druskininkai.
Šią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai aptarė svarbiausius būsimojo Druskininkų ženklo
įrengimo klausimus.
Pasitarimo metu diskutuota ženklo projektavimo, derinimo su institucijomis, statybos darbų aktualijomis. Aptarta skulptūros
gaminimo eigos ypatumai, mechanizmo, kurį naudojant, suksis ženklas, įrengimo ir priežiūros
klausimai.
Preliminariai planuojama, kad

naujasis ženklas galėtų būti įrengtas iki 2018 metų vidurio, atsižvelgiant į sankryžos ir žiedo rekonstrukcijos darbų eigą, kuri taip pat
priklauso ir nuo oro sąlygų.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas pažymėjo,
kad jau seniai buvo svajojama atnaujinti senąjį Druskininkų ženklą
ir sukurti įspūdingą, kurorto vertą
ženklą: „Esame modernus kurortas, ieškantis kuo nustebinti ir nudžiuginti bendruomenę ir kurorto
svečius. Todėl ne išimtis ir miesto
ženklo projektas. Jame atsispindės šimtmečius saugotas Druskininkų identitetas, o, panaudojus
modernius sprendimus, ženklas
bus unikalus.“

Kviečiame gyventojus konsultuotis nustatytu laiku

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga LR Prezidentas V. Adamkus apdovanojo ilgametį Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininką A. Laukaitį Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, 2001 m./Asmeninio A. Laukaičio archyvo nuotrauka

Antanas ir Valerija (Karpavičiūtė) Laukaičiai užaugino dvi dukras. Viktorijos sesuo Regina
Obeliūnienė gyvena Džilonge,
netoli Melburno.
Kaip pasakojo Viktorija, abi,
drauge dabar stengiasi prisidėti prie tėvelio atminimo puoselėjimo: „Tokia ir jo valia pagal testamentą. Tėvų žemėje – Lietuvoje
– pirmą kartą viešėjau gal prieš
35-erius metus... Tuo metu gyvenau Šveicarijoje, o tėvelis – Australijoje, jis mane pasitiko Frankfurte, ir iš ten abu nuskridome
į Lietuvą, viešėjau pas gimines
Kaune. Vėliau, Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, tėvelis čia atvažiuodavo beveik kiekvieną va-

sarą. Jis labai rūpinosi lietuvybe.
Sportas ir lietuvybė buvo viskas
jo gyvenime.“
Viešint Druskininkuose, vienas iš V. R. Stašionienės lūkesčių buvo sustiprinti sveikatą. Anot
viešnios, ją labiausiai čia žavi ne
tik teikiamų paslaugų kokybė, bet
ir darbuotojų, aplinkinių žmonių
nuoširdumas: „Jaučiasi, kai žmonės dirba iš širdies. Jau po keletos dienų masažo, vertikalių vonių Gydykloje atgavau jėgas. Čia,
Druskininkuose, sveikatai gerą
poveikį daro viskas – oras, procedūros, darbuotojų profesionalumas ir žmonių nuoširdumas.“

domis iš Latvijos, Baltarusijos,
Rusijos ir Ukrainos.
Spalio 27-29 d. Cesio mieste
(Latvijoje) vyko tarptautinis Baltijos šalių jaunimo tinklinio turnyras
„Baltic Cup 2017“, kuriame dalyvavo net keturios Lietuvos rinktinės. 1999-2000 m. jaunių vaikinų rinktinės sudėtyje dalyvavo ir
Druskininkų sporto centro ugdytinis Mykolas Suchanekas, kuris
buvo pakviestas į rinktinę kartu su
Kauno SM „Startas“, Vilniaus SM
„Tauras“, Kelmės SM, Marijampo-

lės ŽSM auklėtiniais.
Lietuvos MKL U14 berniukų
(gim. 2004 m.) B diviziono krepšinio čempionato varžybose Druskininkų SC komanda (treneris
Sigitas Šimkūnas) išvykoje rezultatu 72:76 pralaimėjo Šakių JKSC
komandai. Gustas Virbalis komandai pelnė 19 taškų, Aistis Lukoševičius – 19, Tadas Mikučionis
– 14, Gustas Tankelevičius – 12.

Parengė Ramunė Žilienė
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Sportas
Spalio 21 ir 22 dienomis Druskininkų sporto centre organizuotos Lietuvos jaunimo (U-20) tinklinio čempionato atrankinės
rungtynės. Į Druskininkus atvyko Vilniaus „Tauras“, Kauno sporto mokyklos „Startas“ antroji ir
Lazdijų sporto centro komandos.
Nors salėje tebuvo vos keli žiūrovai, tačiau įtampos ir gražaus tin-

klinio šiose rungtynėse tikrai užteko. Druskininkų sporto centro
tinklininkams pavyko laimėti visas rungtynes vienodu rezultatu 3:0 ir tapti stipriausia komanda
šiame ture. Antrą vietą iškovojo Vilniaus „Tauro“ sporto mokyklos auklėtiniai, treti liko Kauno
sporto mokyklos „Startas“ tinklininkai, o ketvirti – kaimynai, Lazdijų sporto centro tinklininkai. Paprašius sporto centro trenerio E.
Suchaneko įvardinti geriausius
Druskininkų komandos žaidėjus,

pastarasis buvo kaip visuomet
lakoniškas: „Visos komandos titaniškos pastangos leido įveikti pajėgius varžovus iš Vilniaus,
Kauno ar Lazdijų, kiekviename iš
šių miestų yra gilios tinklinio sporto šakos tradicijos. Buvome komanda ir kiekvieno žaidėjo indelis yra labai svarus ar lemiamas.“
Dauguma druskininkiečių tinklininkų buvo tik grįžę po pavargę
po tris dienas Gardine vykusio
Tarptautinio tinklinio turnyro varžybų, kuriose susitiko su koman-

Druskininkų sporto
centro informacija
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Nuomonė

Linas Urmanavičius,
Druskininkų mero pavaduotojas,
Nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ valdybos narys
Praėjusią savaitę Druskininkuose būta svarbaus įvykio. Atidarytas naujas objektas. Druskininkų savivaldybės
vadovų ir specialistų pastangos davė vaisių, druskininkiečiams bus užtikrintas nenutrūkstamas gamtinių dujų
tiekimas, atsirado alternatyva iš Baltarusijos vamzdžiu
gabenamoms dujoms. Pradėjo veikti laikina suskystintų gamtinių dujų (SGD) stotelė. LR Energetikos ministras
Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad tai yra Druskininkų
energetinės nepriklausomybės pergalė. Tai pirmasis toks
projektas Lietuvoje, kuris pasitarnaus ir kitiems šalies re-

Kita nuomonė. Balkei
gionams. Atrodo galima būtų
pasidžiaugti ir dirbti toliau.
Na, bet kur gi tau... Juk yra tokių, kuriems reikia skubiai ir neatidėliotinai, kur tik įmanoma,
apipilti savo miestą purvais.
Reikia pareikšti savo pagiežingą „nuomonę“, apipilant
pamazgomis savo negimtą miestą,
nekenčiamą darbovietę, kurioje dabar baisu ir akis parodyti,
būtinai nepamirštant pasireklamuoti, kad esi Druskininkų savivaldybės tarybos narys, konservatorių Druskininkų skyriaus
vicepirmininkas, nes kaip gi kitaip iškoneveiksi savo buvusius
kolegas, tiesioginius ir netiesioginius vadovus, atsakingas institucijas. Nieko čia naujo. Sena
ir vis ta pati plokštelės melodija
– dėl visko kalta mero tvora ir jo
močiutės namas.
Beje, tarp kitko, apie namus!
Rašo va buvęs vyriausias miesto
dailininkas: „ Ar galėtų eilinis pilietis, apskritai, realizuoti tokio tūrio
gyvenamojo namo idėją?“
Bet aš turiu įdomesnį klausimą
– ar galėtų Nepriklausomos Lietuvos laikais paprastas žmogus,
tik pradėjęs dirbti savivaldybėje valdininkas, gauti namą miesto centre, tik už penkių šimtų metrų nuo M. K. Čiurlionio sodybos?
„Baikit, nemanau...“! Kaip sakote, gerb. Antanai Balke? O jeigu
išsinuomoti Tautodailininkų sąjungos namą ir pavadinti jį „dai-

lininko dirbtuve“, suformuoti sklypą ir „popigiai“ jį „prichvatizuoti“.
Už 97 čekius, kurių vertė šiandien
yra mažesnė net už batono riekę?
Vsio zakonno?... Nemanau...
Sakote, taip galėjo būti tik sovietiniais nomenklatūrininkų laikais?... Kaip Jūs ten sakot – „vargu bau“?!
O štai keli faktai Jūsų „atminčiai“ atgaivinti.
Tik paskelbus Nepriklausomybę, 1991 02 25 d. Druskininkų miesto valdyba (valdant konservatoriams) Potvarkiu 247-v,
nusprendžia leisti parengti projektinius pasiūlymus Lietuvos
Tautodailininkų Dzūkijos skyriui,
salono galerijos statybai Žaliojoje g., Druskininkuose.
1991 11 23 d. (Protokolas Nr. 21)
Druskininkų miesto valdyba, pirmininkaujant tuomečiam jos vadovui V. Vaikšnoriui, įpareigoja
Architektūros ir urbanistikos skyrių (kuriame tuo metu dirbo ir tas
pats pats nepailstantis konservatorius Antanas Balkė) „kreiptis į
Centrinę privatizavimo komisiją,
kad leistų išimties tvarka Antanui
Balkei pirkti kūrybinę dirbtuvę Žalioje g. Nr. 6“, kurią jis, pasirodo,
užėmęs ir sutvarkęs jau nuo 1991
m. sausio 1 dienos.
1994 03 09 Potvarkiu 71-v leidimas tautodailininkų sąjungai
pripažįstamas negaliojančiu, o
tuomečio miesto mero V. Vaikšnoro potvarkiu Nr. 145 pakeistas

namo, vadinamo „dailininko studija“ numeris. Ir štai opapa – 1996
03 06 sprendimo Nr. 36 antruoju
punktu Druskininkų miesto valdyba, vadovaujama tuomečio mero,
taip pat konservatoriaus V. Janonio, nusprendžia, kad „tenkinant pastatų savininkų prašymus
perregistruoti Antano Balkės kūrybinę dirbtuvę Žaliojoje g. 4 (6)
į gyvenamąjį namą“. Ar meilė ir
tarnystė konservatoriams atsirado mainais į namą?
Greitai, greitai – jau kitą mėnesį,
Miesto valdyba, posėdžio metu,
kuriame – EUREKA! – dalyvauja
tas pats nepaprastas konservatorius Antanas Balkė, (Protokolas
Nr. 7) leidžia „ne konkurso tvarka
įsigyti faktiškai naudojamą žemės
sklypą“. Beje, svarstant šį subtilų
klausimą, žemėtvarkininkas liberalas V. Balčius pastebėjo, „kad
kaimynai dėl A. Balkei parduodamo žemės sklypo skundžiasi neteisėtai“. Sąvokos „viešasis interesas“ tuomet tikriausiai nebuvo?
Priimant „subtilų“ sprendimą,
tuometis Druskininkų meras konservatorius J. Janonis susilaikė.
Pakalbėjus su senaisiais miesto vadovais, jie tik liūdnai linguoja galvomis, prisiminę dabartinio opozicijos veikėjo veiklą
mieste. Ne tokį miesto dailininko
darbą jie įsivaizdavo. Neseniai
sutikau seną bičiulį, buvusį ilgametį Druskininkų vadovą Rimvydą Mickevičių. Atsidūsta žmo-

gus: kaip Druskininkų pilietis, jis
stipriai pyksta ant tokio miesto
dailininko. Tai jo iniciatyva per
vargus buvo surasta lėšų miesto
dailininko etatui, tai jo rūpesčiu
Antanas Balkė iš Kauno atsirado kurorte. „Kaip nebūtų liūdna,
jo veiklos, nuveiktų darbų mieste aš nematau, o, susitikęs akis
į akį, dar pasakysiu keletą „švelnių“ žodžių,“ – šiandien sako garbingas žmogus.
Manau, kad negali savo arogantiško „tokio lygio specialisto“
nieko neveikimą pateisinti mistiniu „čia galbūt vaikščiojo Čiurlionis“ slaptažodžiu. Garsus „viešo
intereso“ gynimas kažkodėl labai jau kvepia savo intereso gynimu dėl nekompetencijos praradus šiltą vietelę Savivaldybėje.
O gal nepavykus laimėti teismų
prieš buvusius kolegas, dabar
Savivaldybė bus sąmoningai juodinama, siekiant suklaidinti bendruomenę?“
Opozicijos dailininke, pabandykite paneigti, kad ne pro Jūsų
susiveiktą „dirbtuvę – gyvenamą namą“ kažkada M. K. Čiurlionis eidavo į Meilės salą! O gal ir
penkerių metukų Žakas Lipščicas
kažkur netoliese bėgiojo? Viešojo intereso labui, galbūt, reikėtų
atlikti išsamesnį tyrimą? Manau,
kad tokio žymaus menininko kūrybinę veiklą, jo vardo skulptūrų
parką, muziejų Druskininkuose
vertėtų aptarti atskirai.

Švietimo centre – seminaras „Medijos ir nacionalinis saugumas:
iššūkiai ir galimybės“
Spalio 24-25 dienomis Švietimo centre Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams,
nevyriausybinių
organizacijų pedagoginiams
darbuotojams surengtas seminaras „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir
galimybės“. Seminaras organizuotas pagal Nacionalinę
kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų
stiprinimas ugdyme“. Pranešimus skaitė Ugdymo plėtotės
centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė Salomėja Bitlieriūtė ir filosofas,
Vytauto Didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto viešosios komunikacijos katedros lektorius,
Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas Algirdas Davidavičius. Seminaro dalyviai
išsakė savo pasiūlymus, įžvalgas, kaip būtų galima efektyviau integruoti medijų informacinio raštingumo (MIR)
ugdymą į įvairių mokomų dalykų pamokas.
Pagrindą medijų teorijos studijoms davė kanadiečių mokslininko Herberto Maršalo MakLuhano
(1911-1980) darbai.
Dabartinis medijų apibrėžimas
labiau suprantamas ir kaip technologinės priemonės, padedančios skleisti ir saugoti informaciją.
Medija gali būti fotografija, kinas,
videotechnologijos,
internetas.
Plačiąja prasme, medija gali būti
suprantama kaip komunikacijos
priemonė, perduodanti informaciją. Masinės komunikacijos priemonių (radijas, spauda, televizija)
visuma vadinama žiniasklaida.
Kodėl medijų informacinis raš-

Su seminaro „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ dalyviais lektorius A. Davidavičius diskutavo ir apie tai, kokius,
šiuolaikinių medijų akivaizdoje, pedagoginius uždavinius kelia kartų skirtumai/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

tingumas siejamas su nacionaliniu saugumu? Pasak S. Bitlieriūtės, medijų raštingumas
šiandien suprantamas kaip gebėjimas valdyti informaciją: tai
yra, ją priimti, vertinti, atsirinkti
ir atsakingai naudoti: „Šiandien
medijos kūrėjais tampa ir mokytojai, ir mokiniai. Informacijos
sklaidos laukas yra tapęs įtakos
ir kovos lauku, kuriame grumiasi skirtingi finansiniai, politiniai
ir kitokie interesai. Jų sėkmė tiesiogiai priklauso nuo to, kaip sugebės įtikinti ir patraukti žmones, kurie galėtų paremti įvairių
tikslų siekiančias jėgas. Lietuvoje šis interesų laukas įgyja vis
rafinuotesnes ir subtilesnes propagandos formas, kuriose persipina tikri ir netikri faktai, duomenys ir kita informacija, galintys
pakenkti valstybės ir piliečių interesams ir saugumui. Todėl,
mano požiūriu, medijų raštingumas remiasi pamatinėmis demokratinėmis vertybėmis ir turi
ugdyti pilietinį atsparumą bei at-

sakomybę už savo valstybės dabartį ir ateitį.“ Kalbėdama apie
tai, kodėl svarbus medijų informacinio raštingumo integravimas į įvairių dalykų pamokas,
lektorė pabrėžė, kad medijų raštingumo gebėjimų ugdymas nėra
vieno kurio nors dalyko prerogatyva ar atskiras ugdymo tikslas:
„Šiandien visi mes esame medijų kūrėjais, o ypač jaunoji karta.
Todėl ir kalbų mokytojų indėlis,
mokant sukurti, parašyti ar išsakyti viešuosius tekstus, ir menų
mokytojų, ugdant visų vaikų gebėjimą naudotis ir įvairiomis kitomis medijų raiškos formomis
(vaizdine, garsine), ir tiksliųjų ar
gamtos mokslų mokytojų indėlis, kuriant medijas informacinių
technologijų pagalba, ir socialinių, dorinių mokslų mokytojų indėlis, formuojant gebėjimą suprasti šiandieninio gyvenimo
realijas ir vertinti jas, remiantis
demokratijos vertybėmis – šiandien yra ypač svarbūs. Visų mokytojų mokymasis ir medijų raš-

tingumo integracija nuo pradinių
klasių yra svarbus prioritetas,
reikalaujantis visos mokyklos
bendruomenės sutelktų pastangų, tam, kad ne tik išsaugotume,
bet ir stiprintume mūsų jauną
Valstybę, pasitikdami jos šimtąjį gimtadienį.“
Lektorius A. Davidavičius nagrinėjo temas apie tai, kokie yra informacinio, medijų ir pilietinio raštingumo elementai, kas svarbu
informacijos iššūkių (kraipymo,
fragmentavimo ir pertekliaus) valdyme. Diskutuota, kodėl jaučiamės nesaugiai šiuolaikinių medijų
akivaizdoje, kokius pedagoginius
uždavinius kelia kartų skirtumai:
„Nesaugiai jaučiamės dėl to, kad
informacinės ir medijų technologijos labai pakeitė jaunesnių kartų pasaulėvoką, pasaulėjautą – ir
tai reikšmingai skiriasi nuo vyresnių kartų (tiems, kam dabar 40 ir
daugiau) patirties. Esminis skirtumas yra kitoks laiko suvokimas,
ribotesnės atminties galimybės,
sprendimų priėmimo ir santykio

su informacija patirtys, kurios lemia ir kitokį požiūrį į bendravimą, pasitikėjimą, veiklą kartu su
kitais. Mums dera išmokti atlikti tėvų, motinų, pedagogų, globėjų ir mentorių vaidmenis kitaip,
nei mes tą patyrėme iš pokario,
karo ar prieškario kartų. Vyresnės kartos tikslas turėtų būti perteikti ikiskaitmeninių technologijų pasaulio ir patirties geriausias,
bendražmogiškas ir didžiausios
ugdomosios vertės dalis. Mes
negalime suteikti jiems įgūdžių
adaptuotis darbo rinkose ir verslo
rinkų konkurencinėje kovoje, kadangi mūsų kartos tos patirties
net ir neturi, palyginus su tuo, ką
stebime pasaulyje dabar. Tačiau
tvirtumo, atsparumo, solidarumo,
artumo įgūdžius mes privalome
jiems suteikti. Tad mūsų bendra
atsakomybė yra įžengti į jų pasaulį, parodyti tiek pedagoginės
bei mentoriškos meilės ir rūpesčio, kiek tik šiuolaikiniam jaunimui prireiks, norint neprarasti savęs, artumo su kitais, ir siekiant
prisitaikyti prie nuolatinių, spartėjančių, radikalių pokyčių mūsų
pasaulyje.“
Seminaro metu surengtas susitikimas su žurnaliste, savaitraščio
„Mano Druskininkai“ korespondente Ramune Žiliene. Ji papasakojo, kaip rengiamas šis savaitraštis, su seminaro dalyviais
diskutuota naujienai būdingų kriterijų, kritiško informacijos vertinimo temomis. Seminaro dalyviai apsilankė savaitraščio „Mano
Druskininkai“ redakcijoje, susitiko
su redaktore Laima Rekevičiene,
redakcijos darbuotojais, uždavė
jiems rūpimų klausimų.
Druskininkų švietimo
centro informacija
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„Pasiliko dainoj amžinai gyvi partizanai – sūneliai Tėvynės...“

Į festivalį atvyko partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius J. Jakavonis-Tigras su žmona ir partizanų ryšininkė I. Navarackienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Moksleiviai scenoje atliko partizanų dainas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jūratė Šalengienė
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
Praėjusį penktadienį „Atgimimo“ mokykloje surengtas jau
9-asis Dzūkijos partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“.
Rudens lapais nubertoje scenoje parodyta muzikinė kompozicija, kurios tema – partizano mylimąją per vėlai pasiekęs
laiškas...
Mokytojas Saulius Lukošiūnas
ir renginio vedėjai Austėja Katčenkaitė bei Vakaris Stankauskas papasakojo partizanų dainos
„Laiškelis“ istoriją. „Atgimimo“
mokyklos direktorė Danutė Časienė, sveikindama dalyvius ir
svečius, džiaugėsi festivalio populiarumu, pabrėžė, kad šiuo
subtiliu renginiu mokykla pradeda renginių ciklą, skirtą Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Į festivalį atvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
pirmininkas Gvidas Rutkauskas,
Tarptautinės istorinio teisingumo
komisijos vadovai Ronaldas Račinskas ir Ingrida Vilkienė, asociacijos „Atmintis“ pirmininkas

Gintautas Kazlauskas, Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown, partizanas, politinis
kalinys, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius Juozas
Jakavonis-Tigras, partizanų ryšininkė Izabelė Navarackienė,
mokinių tėvai, miesto bendruomenės atstovai.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas G. Rutkauskas išreiškė džiaugsmą, kad
yra Lietuvoje mokyklų, kur žinoma, kaip buvo iškovota laisvė, ir
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vardu išreiškė padėką „Atgimimo“ mokyklai, visoms
kitoms mokykloms, kurios dalyvauja šiame festivalyje. Į festivalio dalyvius ir svečius kreipėsi
Tarptautinės istorinio teisingumo
komisijos vadovas R. Račinskas. Dėkodamas „Atgimimo“ mokyklai, ypač direktorei D. Časienei, jis pabrėžė, kad šis festivalis
– išskirtinės reikšmės: 10 aktyvaus pasipriešinimo metų – vienas svarbiausių mūsų modernios
valstybės istorijos įvykių.
Partizanų dainų festivalį pradėjo Prienų rajono Balbieriškio pa-

grindinės mokyklos dainininkai ir
Šalčininkų rajono Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos ansamblis. Didžiausia dovana visiems šio renginio klausytojams buvo 92 metų
partizano J. Jakavonio-Tigro pristatyta daina, kurią jis pirmąkart
dainavo su savo vadu Adolfu Ramanausku-Vanagu. Seniausias
Lietuvos partizanas papasakojo dainos „Tu esi, Tėvyne, man“
atsiradimo istoriją, padainavo
ją tokiu galingu balsu ir su tokia
dvasine jėga, kad visi išgyvenome tos akimirkos tiesą: tokia yra
meilė Tėvynei, laisvė, partizano
būtis. Visi buvusieji salėje, atsistoję, plojo Lietuvos partizanui J.
Jakavoniui-Tigrui.
„Gal pavargai“ dainavo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos vokalinis ansamblis „Vivo“ (vadovė
Rita Mikalčienė). Mokytojas S.
Lukošiūnas skaitė eilutes iš partizano L. Baliukevičiaus-Dzūko
dienoraščio. Dienoraščiai, laiškai... Tai partizanų sukurti tekstai, kaip ir eilėraščiai, virtę dainomis.
Skambėjo Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos, Vilniaus Trakų
Vokės gimnazijos, Kauno Jaunųjų turistų centro, Viečiūnų progim-

nazijos, Ukmergės rajono Veprių
pagrindinės mokyklos, Alytaus
Adolfo
Ramanausko-Vanago
gimnazijos ansamblių atliekamos
dainos. Antrojoje renginio dalyje
dainavo Druskininkų Tremtinių ir
politinių kalinių choras, vadovaujamas A. Laurenčikienės, Alytaus
Daugų Vlado Mirono gimnazijos
dešimtokai, Druskininkų „Saulės“
pagrindinės mokyklos ansamblis
(vadovė I. Daniušienė), solistė
Greta Valentaitė iš Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos
(vadovas J. Pileckas), Druskininkų „Ryto“ gimnazijos ansamblis
(vadovė R. Balkaitienė). Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
ansamblio vadovė B. Vžesniauskienė papasakojo dainų „Arukui“
ir „Šių naktį“ žodžių autorės Elės
Radzevičiūtės-Andriuškevičienės, Šarūno rinktinės ryšininkės,
kovos už laisvę istoriją. Į festivalį atvyko net žemaičiai – Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos dainų studijos
„Vizija“ jaunieji atlikėjai, nudžiuginę subtiliu dainų atlikimu. Renginio pabaigoje dainavo Kauno
J. Urbšio katalikiškos mokyklos
choras „Domina“. Festivalį užbaigė ansamblių vadovų kartu atlikta daina „Saulutė teka rytuose“.
Visi dalyviai susikaupimo minute
pagerbė prieš keletą dienų Anapilin išėjusį entuziastingą Punsko
Kovo 11-osios licėjaus choro „Pašešupiai“ vadovą Joną Pavilonį.
„Atgimimo“ mokyklos direkto-

J. Jakavonis-Tigras papasakojo dainos
„Tu esi, Tėvyne, man“ atsiradimo istoriją/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

rė D. Časienė dėkojo visiems dalyviams, jų mokytojams už gražų
renginį, kvietė į jį atvykti ir kitais,
jubiliejiniais, metais. Padėka nuskambėjo Tolerancijos centro
grupei, jos vadovei L. Lukošiūnienei, V. Šmitienei, V. Gintutienei, D. Platūkienei, S. Lukošiūnui, D. Urniežienei, M. Micevičiui,
UAB „Minolga“, Tarptautinei istorinio teisingumo komisijai, padėjusiai organizuoti renginį, Druskininkų kultūros centrui – už
pagalbą. Festivalio dalyviai buvo
apdovanoti padėkos raštais bei
suvenyrais.

Įvertintas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos sukurtas filmas
Alė Kalėdienė
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytoja
Spalio 12 d. Kaune M. Žilinsko dailės galerijos kino salėje
surengtas Tarptautinis medijų
ir fotografijos filmų festivaliskonkursas „Mano kinas 2017“.
Šiais metais konkurso dalyviai
iš Lietuvos, Rusijos bei Estijos
buvo atsiuntę net 73 filmus, kuriuos vertino itin kompetentinga komisija: Saulius Beržinis,
Ričardas Matačius, kino kritikas Gediminas Jankauskas bei
Lietuvos kino mėgėjų sąjungos vadovas Vidmantas Gaigalas. Laureatų apdovanojimo
renginio metu filmus komentavo ir apdovanojimus teikė kino
kritikas G. Jankauskas, režisierius Artūras Ulevičius.
Filmai šiame festivalyje suskirstyti į šešias kategorijas. Kiekvienoje kategorijoje buvo gauta maždaug nuo 10 iki 15 ar net 20 filmų.

Komisijos nariams teko nelengva
užduotis. Beveik šimtui filmų peržiūrėti prireikė 5 valandų nepertraukiamo darbo. Šių metų Grand
Prix pelnė dalyvis iš Rusijos, kurio animacinis filmas „Savičeva
Tania“ pasakoja apie antro pasaulinio karo metu vykusią Leningrado blokadą ir tragišką vienos
mergaitės šeimos likimą.
Animacinių filmų kategorijoje Ioji vieta atiteko kūrybinei grupei
iš Ukmergės už filmą „Venecijos
zombis“, II-oji – filmui „Žmogus
mėnulyje“ Rusija, Irkutsko sritis,
o III-oji – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinei
Juostinai Grigaitei (vadovė Alė
Kalėdienė) už filmą „Miražas“.
J. Grigaitė pati sukūrė scenarijų
šiam filmui. Sugalvoti, apie ką bus
filmas, yra sunkus ir daug laiko
užimantis procesas. Su vaikais aš
kalbu apie, tai kas jiems patinka,
kas jiems įdomu. Visi, dirbdami
grupėje, išsako savo nuomonę.
Filmo idėja yra atkreipti dėmesį į

gyvenimo tikslus ir svajones. Pasirodo, net ir svajoti reikia labai atsakingai, atsargiai, nes svajonės
ima ir išsipildo. Taip nutiko ir pagrindiniam filmo personažui Sniego Seniui Besmegeniui: svajojęs
apie šiltus kraštus – pagaliau nulipti nuo snieginių slidžių ir Havajuose pasiplaukioti ant banglentės – vos nepražuvo, kai svajonė
tapo realybe. Ši pasaka yra stebuklinė, atlikta plastilininės animacijos technika.
Labai džiaugiuosi, kad tokiuose kino festivaliuose jauni žmonės turi galimybę parodyti savo kūrybą visiems ir būti
įvertintais.
Apibendrindamas
konkurso-festivalio rezultatus,
komisijos narys kino kritikas
Gediminas Jankauskas davė
daug naudingų patarimų būsimiems kino kūrėjams.
Vienas svarbiausias iš jų buvo
„...išmokite pasakoti istoriją
taip, kad ji būtų suprantama milijonams žmonių“.

Animacinių filmų kategorijoje M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinei J. Grigaitei (vadovė A. Kalėdienė) trečioji vieta skirta už filmą „Miražas“/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Ketverių metų gimtadienį švenčianti GODA pasitiko „Atgaivos oazėje“
ant stogo
Viešbutis ir SPA centras
GODA ketverių metų veiklos
sukaktį pasitiko, ne tik švęsdamas 4 žvaigždučių kategorijos suteikimą, bet ir ant stogo
įrengtos naujos, unikalios poilsio erdvės „Atgaivos oazė“ atidarymu.
Ant vieno iš GODOS pastatų
stogo po atviru dangumi įrengta
„Atgaivos oazė“ skirta įvairiems
kameriniams renginiams. Šiltuoju metų sezonu – koncertams,
poezijos vakarams, įvairiems
viešbučio svečių ir visuomenės
susitikimams su įdomiais žmonėmis, o vėsesniu oru – romantiškam viešbučio svečių, lankytojų
poilsiui, gurkšnojant vaistažolių
arbatą, grožintis egzotiška „Atgaivos oazės“ augmenija. Čia
prisodinta įvairių rūšių augalų,
medžių, taip pat ir prieskoninių
žolelių, kurios bus naudojamos,
ruošiant patiekalus vietinėje GODOS virtuvėje.
Šventinio susitikimo metu GODOS įstaigos direktorė Aldona Baziliauskienė padėkojo kolektyvui: „Mielieji, pasiekimų ir
šventės nebūtų be jūsų visų. Keturios žvaigždutės – tai lyg keturi
šių namų kampai. Ačiū visiems,
kad, vieni kitiems padėdami,
drauge kurdami ir dirbdami, laikome visus keturis GODOS
kampus. Viliuosi, kad ir mūsų
naujas kūrinys „Atgaivos oazė“
suteiks ne vieną laimės ir atgaivos akimirką daugeliui žmonių.“
Renginio metu įteiktos padėkos
„Atgaivos oazės“ dizaineriui Andriui Miakinkov ir Augalų centro
„Fitoras“ direktorei Renatai Jermakovai.
Pasveikinti kolektyvo atvyko
gausus būrys svečių: Neįgalių-

jų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Darbo biržos, Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos bei
Kultūros centrų, „UPA“ reabilitacijos centro, noriunoriunoriu.lt ir
beta.lt, įvairių ne tik Druskininkų,
bet ir kitų miestų įmonių bei organizacijų atstovai, darbdaviai, partneriai ir bičiuliai.
Pirmasis klientas GODOS duris pravėrė prieš ketverius metus, 2013-ųjų spalio 25-ąją.
Šiandien GODA gali pasiūlyti
paslaugas, kurios ne tik atgaivins kūną, bet ir įlies giedros
į sielą. Modernus, toliau nuo
miesto centro šurmulio, pušynų apsuptyje įrengtas viešbutis
ir SPA centras lengvai surandamas atvykstantiems į Druskininkus. Propoguojantys sveiką gyvenseną gali pasimėgauti
kavinėje patiekiamu maistu iš
ekologiškų produktų, sveikatą sustiprinti netoliese esančiame parke važinėjant dviračiais
ar vaikščiojant su šiaurietiško
ėjimo lazdomis. Skandinaviško stiliaus natūralių spalvų tonais dekoruotuose kambariuose viešbutyje vienu metu gali
apsistoti iki 50 svečių. Savo
kūną ir sielą galima atpalaiduoti
saunoje, garinėje pirtyje, hidromasažiniame baseine po atviru
dangumi, pasilepinti masažu ir
SPA procedūromis įrengtuose
keliuose masažo kabinetuose.
GODOS išskirtinumą lankytojai
sieja su kokybiškomis, individualiems poreikiams pritaikytomis
paslaugomis ir nuoširdžiu, šiltu personalo aptarnavimu, bendravimu bei svetingumu.
Užsakymo Nr.: MDR-128-01

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojamsekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto
ir logistikos vadybininkams (-ėms). Kontaktas: +370 687 93693

Vežu į Lenkiją ir į oro uostus. Tel. 8 687 11100
Parduodami rūšiuoti pagal dydį česnakų sodinukai Liubaša (skiltelės).
Kaina nuo 5 Eur už 1 kg. Priimami užsakymai didesniam kiekiui.
Tel.: +370 313 45543, +370 686 44079

Viešbučio ir SPA centro GODA ketverių metų veiklos sukakties proga direktorė A. Baziliauskienė ir darbuotojų kolektyvas surengė
šventinį unikalios poilsio erdvės „Atgaivos oazė“ atidarymą ant stogo/ Roberto Kisieliaus ir GODA archyvo nuotraukos

Įsigijote naują būstą, o gal senojo interjeras
pabodo, ar atėjo laikas remontui? Mes atliksime
visus apdailos darbus pagal jūsų naujus norus.
Tel. 8 624 34603
Malkų išpardavimas (skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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Muay Thai treniruotes Druskininkuose veda moteris
Kol kas vienintelė moteris
Druskininkuose
tailandietiško bokso muai tai (Muay Thai)
trenerė Anastasija Žuromskaitė, neseniai subūrusi grupelę
jaunuolių į savanoriškais pagrindais vedamas treniruotes, džiaugiasi, kad vienas iš
jos auklėtinių jau pasiekė puikių rezultatų. Vos pusmetį A.
Žuromskaitės
treniruojamas
šešiolikmetis druskininkietis
Kajus Pankūnas neseniai Rygoje surengtame atviro ringo
K1 bokso čempionate laimėjo kovą prieš dvejais metais už
jį vyresnį, 18-etį varžovą iš Rygos.
Pasak A. Žuromskaitės, muai
tai yra ne tik kovinė sporto šaka,
bet ir gyvenimo stilius: „Treniruojantis muai tai, ilgainiui atsiranda ir gebėjimas geriau orientuotis įvairiose gyvenimo situacijose.
Noriu, kad kuo daugiau Druskininkų vaikų, jaunimo prasmingai leistų laiką, kad jiems nekiltų
noras piktnaudžiauti svaigalais ir
jaunuoliai turėtų kuo daugiau galimybių konstruktyviai išlieti jaunatvišką energiją, išsikraudami
fiziškai, emociškai, psichologiškai. Man rūpi, kad jauni žmonės
būtų stiprūs fiziškai ir dvasiškai,
o, reikalui esant, sugebėtų apginti save ir kitą. Kovos menai, tarp
jų ir muai tai, padeda ugdyti savivertę, pasitikėjimą savimi. O tai
svarbus psichologinis pamatas jų
ateičiai. Žinau, kad yra manančių, jog muai tai – sportas, kuris
neva tai „žadina“ agresyvumą, tačiau trenerio užduotis kaip tik ir

Trenerė A. Žuromskaitė tiki, kad mui tai entuziastų Druskininkuose yra, ir savo veiklą ketina plėtoti/Laimos Rekevičienės nuotrauka

yra kompetentingai ir profesionaliai treniruoti bei ugdyti auklėtinius
taip, kad jie taptų asmenybėmis.
Beje, yra tekę vesti aerobikos užsiėmimus moterų grupei, o iš jų
kelios merginos norėjo treniruotis būtent muai tai. Tačiau jų tėveliai, matyt, turėdami klaidingų
įsitikinimų apie šią kovos menų
sporto šaką, dukroms treniruotis uždraudė, baimindamiesi traumų, susižalojimų per treniruotes.“
A. Žuromskaitės teigimu, nuo trenerio daug priklauso ne tik auklėtinio rezultatai, bet ir jo asmenybės ugdymas: „Pavyzdžiui, man
autoritetas yra kovos menų sporto klubo „Vendeta“ treneris Žydrūnas Jasiūnas, buvęs Lietuvos
mui tai rinktinės vyriausiasis treneris. Jis mane žavi tuo, kad ir
tokiame sporte išlieka inteligentu,
o savo auklėtinius augina garbingais žmonėmis. Labai džiaugiuosi, kad mano kelias į mui tai prasidėjo drauge su mano pirmuoju
treneriu, druskininkiečiu Tomu
Matulevičiumi. Esu dėkinga jam
už įskiepytą meilę būtent šiai kovos menų sporto šakai – mui tai.“
A. Žuromskaitė sakė aktyviai
sportuojanti nuo paauglystės,
kurį laiką intensyviai treniravosi akademinį irklavimą: „Penkiolikos metų įstojau į Juozo Bartašiūno
specialiąją
vidurinę
mokyklą, vėliau, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įgijusi dietologės specialybę,
dirbau medicinos, sveikatos priežiūros srityje.“
Vėliau, papildomai baigusi dvejų metų masažo specialisto stu-

dijas Kauno kolegijoje, moteris
persikėlė gyventi į Druskininkus.
Pastaraisiais metais ji dirba viename iš sveikatinimo centrų masažo specialiste. Kas lėmė šeimos pasirinkimą sostinę iškeisti
į Druskininkus? „Auginau du mažamečius sūnus, rūpėjo, kad jie
turėtų geras mokymosi ir ugdymosi, popamokinės veiklos sąlygas. Tekdavo suktis: rūpintis
ir darbo reikalais, ir vaikais, vežioti į mokyklą, būrelius. Vargino didmiesčio spūstys, eismo
kamščiai. Buvo sunku visur suspėti laiku, – pasakojo moteris.
– Ėmiau ieškoti miesto, kuriame
gyventi mano šeimai būtų patogiau ir ramiau. Atkreipiau dėmesį į Druskininkus – patiko, kad
miestas švarus, tvarkingas, gražus, turi įdomią kūrimosi istoriją.
Be to, arti didmiesčiai – Vilnius,
Kaunas, man tai buvo aktualu. Iš
Vilniaus į Druskininkus persikėlėmė 2010-aisiais.“
Kol kas A. Žuromskaitė nemokamai veda mui tai užsiėmimus
patalpose Pramonės gatvėje: erdve treniruotėms geranoriškai leido naudotis druskininkietis verslininkas Romas Volungevičius.
Trenerė tiki, kad mui tai entuziastų Druskininkuose yra, ir
savo veiklą ketina plėtoti: „Norėčiau surengti Druskininkuose kovos menų čempionatą. Tikiu, kad
toks renginys prisidėtų prie sporto ir sveikatos miesto – Druskininkų populiarinimo, atneštų naudos
bendruomenei.“
Užsakymo Nr.: MDR-128-02

Lengvėja maisto tvarkymo veiklos registravimas – vietoj pažymėjimo
dažniau užteks tik registracijos
Nuo šių metų lapkričio 1 dienos pradėti veiklą maisto tvarkymo srityje bus lengviau
– įsigaliojo pasikeitimai maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše. Siekiant sumažinti
naštą verslui, nuo šių metų lapkričio 1 dienos lengvėja maisto tvarkymo registravimas. Atnaujintame maisto tvarkymo
subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše aiškiau
apibrėžiama, kurie subjektai
turi gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, o kuriems užtenka registruotis. Be to, patikslintas
dokumentų, kuriuos maisto
tvarkymo subjektui būtina pateikti, sąrašas. Nuo šių metų
lapkričio 1 dienos maisto tvarkymo subjektas, siekiantis
gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą
(toliau – Pažymėjimą), papildomai prie ankstesnėje tvarkoje
numatytų su prašymu pateikti
dokumentų privalo pateikti dokumento, kuriuo įrodoma teisė
naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemonėmis, kuriose numatoma vykdyti su maistu susijusią veiklą,
kopiją ir valstybės rinkliavos
apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Iki lapkričio 1 d. supaprastinta tvarka buvo registruojami tik
subjektai, vykdantys prekybą internetu, užsiimantys logistika
(maisto produktų iškrovimu ar pakrovimu, užsakymų iš klientų apdorojimu, maisto produktų pa-

skirstymu), o nuo lapkričio 1 d. tik
registracijos pakaks net 22 veikloms, pavyzdžiui, mažmeninei
prekybai degalinėse, vaistinėse,
kioskuose, pagaminto maisto tiekimui renginiams ir kitiems. Teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – eritorinė
VMVT) reikia pateikti nustatytos formos prašymą dėl registracijos ir maisto tvarkymo proceso aprašymą. Nustačius, kad
maisto tvarkymo subjektas atitinka maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, minėtiems
maisto tvarkymo subjektams suteikiamas atpažinimo numeris,
nevertinant maisto tvarkymo veiklos sąlygų vietoje. Tai turėtų palengvinti maisto tvarkymo srityje veiklą pradedančių verslininkų
dalią, tačiau, net užsiregistravus
veiklą, nereiktų pamiršti reikalavimų verslui.
Maisto tvarkymo subjektui, siekiančiam vykdyti Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir
registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. B1-373, 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, Pažymėjimas
išduodamas, įvertinus maisto tvarkymo veiklos sąlygas vietoje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Druskininkų
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Druskininkų VMVT) specialistų pastebėjimu, daugeliu atvejų, jei jau yra
gautas VMVT leidimas vykdyti veiklą, nesėkmės priežastys
nėra susijusios su maisto tvar-

kymo reikalavimų įgyvendinimu,
kadangi, išduodant Pažymėjimą,
yra įvertinama, ar veiklos sąlygos atitinka maistą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
Sunkumus kartais gali lemti, pavyzdžiui, maisto tvarkymo patirties stoka ar menkas maisto
teisės aktų reikalavimų išmanymas, netinkamas jų nuostatų taikymas. Tačiau, net ir tokiu atveju,
visų pirma numatomas protingas terminas trūkumams ištaisyti, o jų pašalinimas – kasdienės
maisto tvarkymo veiklos priežiūros dalis, todėl tai neturėtų tapti
našta šioje srityje dirbti pasiruošusiam verslui. Taip pat pažymėtina, kad pirmaisiais veiklos
metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio
subjektų veiklos ribojimu (sustabdomos ar naikinamos licencijos, leidimai).
Druskininkų VMVT atkreipia dėmesį, kad maisto tvarkymo subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 10 darbo dienų tiesiogiai
ar per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) turi informuoti atitinkamą teritorinę VMVT
apie vykdomos veiklos pasikeitimus (maisto tvarkymo subjektas

nevykdo maisto tvarkymo veiklos
arba ją nutraukia, yra likviduojamas ar reorganizuojamas; siekiant pakeisti maisto tvarkymo
veiklos sąlygas, veiklos rūšis
arba gamybos technologijas, atlikti patalpų rekonstrukciją ar remontą) ar pasikeitus Pažymėjime
maisto tvarkymo subjekto nurodytiems duomenims.
Druskininkų VMVT specialistai ne tik vykdo maisto tvarkymo
subjektų, veiklą vykdančių Druskininkų savivaldybės teritorijoje,
valstybinę kontrolę, bet ir visuomet noriai konsultuoja tiek maisto tvarkymo verslą pradedan-

čius, tiek jau šį verslą ne pirmus
metus vystančius ūkio subjektus.
Tad iškilus klausimams dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ar registravimo, taip pat visais kitais su maisto tvarkymo
reikalavimais susijusiais klausimais prašome kreiptis į Druskininkų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, adresu: V.
Krėvės g. 8, Druskininkai, tel. (8
313) 60372, (8 313) 51184, el. p.:
druskininkai@vmvt.lt.
Druskininkų valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos informacija
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Plečiame tarptautinio bendradarbiavimo geografiją
Rovena Kvaraciejūtė,
„Atgimimo“ mokyklos anglų
kalbos mokytoja metodininkė
Spalio pradžioje dalyvavau
Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) kontaktiniame eTwinning programos seminare
„Mokymasis su eTwinning“.
Seminaro tikslai – užmegzti ryšių su kolegomis iš įvairių Europos šalių, pasidalinti
idėjomis apie vykdomus projektus bei generuoti naujus
sumanymus būsimiems projektams. Seminare dalyvavo
kolegos iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos,
Vengrijos, Turkijos, Lenkijos,
Latvijos, Ukrainos ir Gruzijos.
Klausėmės įdomių mokytojų konsultantų paskaitų apie
projekto metodu paremtą mokymąsi bei geros partnerystės ypatumus.

Mokytoja R. Kvaraciejūtė (antra iš kairės) spalio pradžioje ŠMPF kontaktiniame eTwinning programos seminare „Mokymasis su eTwinning“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ypač sudomino keleto WEB 2.0
įrankių, kurie tampa neatsiejama
Z kartos ugdymo dalimi, pristatymas, o svarbiausia mokymų dalis
buvo skirta tarptautinių projektų
rašymo metodikai. Išklausę keletą naudingų patarimų apie tai,
kas lemia projekto sėkmę, tarptautinėse komandose kūrėme
galimų projektų planus bei juos
talpinome eTwinning erdvėje.
Džiugu, kad dalyvavimą seminare pavyko suderinti su darbiniu vizitu į Boržomio kurortą. Prieš
vykstant į Tbilisį, lietuvių kalbos ir
kultūros centro vadovas prof. Vidas Kavaliauskas pasiūlė užmegzti ryšius su viena iš šio kurorto mokyklų, nes mus sieja miestų
dvynių statusas. Boržomio savivaldybės kultūros namų vadovė
Nunu Stepanova padėjo susipažinti su Boržomio 1-osios vidurinės mokyklos direktore Julieta Jinjolava ir mokytojais. Mokykla kol

kas turi mažai tarptautinio bendradarbiavimo patirties, todėl entuziastingai priėmė pasiūlymą. Tikimės bendradarbiauti ir su viena iš
Tbilisio mokyklų, kurioje rusų kalbą dėsto lietuvė Lidija Giorgobiani, Gruzijoje gyvenanti jau daugiau
nei 30 metų. Ji ne tik aktyviai dalyvauja Gruzijos lietuvių bendrijos
„Rūta“ veikloje, bet ir sekmadieninėje mokykloje gruzinus moko lietuvių kalbos. Pasirodo, lietuvių kalbos entuziastų Gruzijos sostinėje
tikrai nemažai. Vieną popietę apsilankiusi Tbilisio technikos universitete, buvau maloniai nudžiuginta,
kad prof. V. Kavaliauskas turi daugiau nei 100 studentų, kurie, kaip
pasirenkamąjį dalyką, renkasi mokytis lietuvių kalbą.
Tikimės, kad į plačią mūsų mokyklos tarptautinių projektų geografiją gražiai įsilies dar viena
lietuvių atžvilgiu ypač draugiškai
nusiteikusi šalis – Gruzija.

Kai kvepiančiais žiedais pasipuošia namai,
O artimi draugai ilgiausių metų linki…
Šventinė nuotaika užburia lengvai,
Ir džiaugsmo ašara sušildo širdį…
Te begalinės laimės būna kupina
Kiekviena Tavo auštanti diena!
Garbingo 70-ojo jubiliejaus proga Olgą Skairienę sveikina vyras
Algimantas ir sūnūs Saulius ir Artūras su šeimomis

Baigėsi septintoji „Nėščiųjų mokyklėlė“

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo jau septintą „Nėščiųjų mokyklėlę“/Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka

Diagnostikos laboratorijai reikalinga (-as)
bendrosios praktikos slaugytoja (-as), dirbti
visu etatu. Tel. 8 679 26558,
el. p.: sigla@kraujotyrimai.lt
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB)
spalio 9-31 dienomis organizavo jau septintą „Nėščiųjų mokyklėlę“, kurią sudarė 5 teoriniai ir
praktiniai užsiėmimai.
Būsimi ir esami tėveliai teoriniuose užsiėmimuose susipažino
su dulomis, jų funkcijos gimdymo
metu ir po jo, jiems papasakota apie gimdymą, jo įprastą eigą,
ko galima tikėtis iš savęs bei kitų
gimdymo metu.

Taip pat susipažino su vaikų infekciniais susirgimais, jų komplikacijomis, apsisaugojimo būdais, vaikų skiepų kalendoriumi
bei sklandžiu nėštumu. „Nėščiųjų
mokyklėlę“ sudarė ir du praktiniai
užsiėmimai. Vienas iš jų – „Pratimai besilaukiančioms mamytėms“, kurio metu atliko įvairius
pratimus pritaikytus pakitusioms
kūno formoms. Kitame praktiniame užsiėmime – „Nelaimingi atsitikimai buityje, pirmoji pagalba

nudegimų, užspringimų atvejais“
– susirinkusieji buvo supažindinti
su saugia vaikų aplinka bei pirmosios pagalbos pagrindais.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi dideliu, būsimųjų tėvelių, susidomėjimu septintąja „Nėščiųjų
mokyklėle“.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija
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Gyventojų teisė lankytis miškuose neribojama ir prasidėjus aktyviam
medžioklės sezonui
Nors daugelis dar mano, jog
medžioklė yra tik „žvėrių gaudymas ir šaudymas“, tačiau
medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus reguliavimas yra būtinas.
Jei būtų uždrausta medžioti
vieną ar kitą medžiojamąjį gyvūną, kiltų tam tikros grėsmės
ne tik gamtai, miškų ūkiui, bet
ir gyventojams, žemės ūkiui.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Jonas
Jarmalavičius patikino, jog
klaidinga manyti, kad medžioklė yra medžiojamųjų gyvūnų naikinimas: „Priešingai,
medžioklė yra siejama su medžiojamųjų gyvūnų apsauga
ir racionaliu naudojimu, vadovaujantis LR Medžioklės įstatymu, kitais medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais,
atsižvelgiant ne tik į ekologines medžioklės plotų sąlygas,
bet ir etikos normas bei šalies
medžioklės kultūros tradicijas. Medžioklės būdu būtent ir
palaikoma ta pusiausvyra, kad
gamoje būtų optimalus gyvūnų skaičius, jie nedarytų žalos
nei gyventojų ūkiams, nei gamtai, miško pasėliams, arba, kad
ta žala būtų minimali.“
Nuo spalio 15-osios, prasidėjus aktyviam medžioklės sezonui, leidžiama medžioti žvėris,
juos varant. Tai būdas, kai medžiojamieji gyvūnai išvaromi į
medžiotojų liniją. Ar saugu tokiu metu grybaujantiems ir renkantiems kitas gamtos gėrybes, poilsiaujantiems miške?
Teisės lankytis miške neriboja
Miškų įstatymas kiekvienam
Lietuvos gyventojui suteikia tei-

Dėmesys – lapėms ir šernams
Druskininkų savivaldybėje esančiuose medžioklės plotuose šiuo
metu daugiau dėmesio skiriama
lapių medžioklei, nes pastaruoju
metu pastebimas žymus šios populiacijos padidėjimas bei šernų
medžioklei, siekiant suvaldyti paplitusį afrikinį kiaulių marą, be to,
tikintis, kad medžioklės, varant,
padės reguliuoti šernų gausą.
Alytaus RAAD Druskininkų agentūros duomenimis, šiam medžioklės sezonui išduota 18 vienetų
licencijų medžioti briedžius, 11 –
elnius, 95 – stirnas.

Druskininkų medžiotojų klubo „Giraitė“ nariai medžioklių su varovais sezono pradžioje stengiasi organizuoti medžiokles, varymus ten,
kur sutikti kitų žmonių yra mažai tikimybių/Laimos Rekevičienės nuotrauka

sę laisvai lankytis miškuose. Uogos, grybai, riešutai, vaistažolės
– šias gėrybes galima rinkti bet
kuriame miške, išskyrus rezervatų ir specialiosios paskirties
– pasienio zonos, karinių objektų miškus. Medžioklės plotų naudotojų teises ir pareigas nustatantis Medžioklės įstatymas taip
pat nesuteikia jokios teisės riboti žmonių lankymąsi miškuose. Medžioklės taisyklės reglamentuoja, kad šaudyti reikia ne
arčiau kaip per 200 metrų nuo
gyventojų sodybų ir naudojamų
pastatų. Šaudamas, medžiotojas
privalo įsitikinti, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams,
nepadarys žalos pastatams ar
kitiems žmogaus ūkinės veiklos
objektams.

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Medžioklė – atokiau nuo žmonių
Kaip patikino Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamento (Alytaus RAAD) Druskininkų
agentūros vedėjas Sigitas Kvaraciejus, norint surengti išvyką,
nereikia nei girininko, nei kieno
nors kito leidimo: „O medžiotojai gali tik prašyti, o ne reikalauti, kad medžioklės metu žmonės
nevaikščiotų po mišką.“ Druskininkų agentūra aptarnauja 4
Druskininkų savivaldybės teritorijoje veikiančius būrelius ar
klubus, kuriuose iš viso yra 135
medžiotojai. Kaip patikino Druskininkų medžiotojų klubo „Giraitė“, vienijančio 29 medžiotojus,
pirmininkas Arūnas Kazakevičius, atsižvelgiant į tai, kad medžioklių su varovais sezono pradžioje miškuose gali pasitaikyti

grybautojų ar kitas miško gėrybes renkančių žmonių, stengiamasi organizuoti medžiokles,
varymus ten, kur sutikti kitų
žmonių yra mažai tikimybių. Pavyzdžiui, paupiuose, įvairiuose
brūzgynuose ir panašiose vietose. Medžiotojas turi būti išlaikęs
saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo egzaminą ir turėti tai patvirtinančią žymą medžioklės biliete. Prieš kiekvieną
medžioklę patikrinami medžiotojų medžioklės dokumentai –
medžiotojo bilietai, leidimai ginklams, primenamos pagrindinės
saugos elgesio taisyklės ir išaiškinama, kur, kaip ir kas bus medžiojama. Medžioklėse laikomasi taisyklės, kad šauti galima
tik šimtu procentų įsitikinus, jog
tavo šūvis nekliudys varovų ar
kitų medžiotojų.“

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

Akcija „Medžiok saugiai“
Saugumui medžioklėje yra skiriamas ypatingas dėmesys. Alytaus RAAD kontroliuojamoje teritorijoje nuo šių metų spalio 15
d. pradėta vykdyti aplinkosauginė akcija „Medžiok saugiai“. Akcija skirta medžioklės taisyklių
pažeidimų prevencijai: siekiama sustiprinti medžioklių kontrolę medžioklės sezono pradžioje mažinti neteisėtą medžiojamų
gyvūnų išteklių naudojimą ir užtikrinti saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų laikymąsi. Apie
Alytaus regione pastebėtus aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus galima pranešti
bendruoju pagalbos telefonu 112
arba darbo metu tiesiogiai Alytaus RAAD pareigūnams telefonu (8 315) 56746.

Užsakymo Nr.: MDR-128-03

Liejame gręžtinius
pamatus.
Tel. 8 682 00300
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Nemokamos vakcinacijos nuo pasiutligės
akcija susilaukia vis didesnio savivaldybės
gyventojų dėmesio

Užuojautos
Ar liūdnesnio kas būti galėtų...
Už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi...
(Vytautas Mačernis)
Liną Urmanavičių dėl mylimos Mamytės mirties užjaučia
Pietų Lietuvos Profesinė sąjunga „Solidarumas“. Telydi Jus
paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(J. Marcinkevičius)
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Angelę Prankienę ir gedime kartu.
Dukros Asta ir Gerda

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Vis daugiau Druskininkų miesto ir savivaldybės kaimo vietovių gyventojų pasinaudoja galimybe nemokamai suvakcinuoti savo augintinius nuo pasiutligės/Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuotrauka

Spalio 2-5 d., minint Pasaulinę gyvūnijos dieną, Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizavo
nemokamos vakcinacijos nuo
pasiutligės akciją. Ši akcija
buvo organizuota, įgyvendinant Druskininkų savivaldybės
administracijos finansuojamą
visuomenės sveikatos projektą „Pasiutligės profilaktikos ir
likvidavimo programa Druskininkų savivaldybėje“. Minėtas
projektas yra tęstinis ir įgyvendinamas jau daugelį metų.
Džiaugiamės Druskininkų savivaldybės administracijos atsakingu požiūriu ir dėmesiu pasiutligės
– ypač pavojingos, mirtinos gyvūnų ir žmonių virusinės ligos –
prevencijai. Druskininkų savivaldybės administracija, skirdama
finansavimą pasiutligės prevencijos priemonėms, kartu padeda
savivaldybės gyventojams, laikantiems pasiutligei imlius gyvūnus augintinius, vykdyti teisės

aktais nustatytą prievolę – periodiškai vakcinuoti laikomus gyvūnus augintinius (šunis, kates, šeškus) nuo pasiutligės.
Siekiant, kad kuo daugiau šunų
ir kačių savininkų galėtų pasinaudoti šia akcija, vakcinacija atliekama keletą dienų ir skirtingose
vietovėse. Tradiciškai šią akciją
organizuojame Druskininkų mieste, Leipalingio ir Viečiūnų miesteliuose. Tačiau jau keletą metų,
gyventojų pageidavimu, šią akciją organizuojame ir Švendubrės
kaime. Jau antrus metus pravesti
šią akciją Druskininkų valstybinei
maisto ir veterinarijos tarnybai padeda Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Veterinarijos akademijos studentai bei juos mokantys
dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinikos veterinarijos gydytojai.
Veterinarijos gydytojo specialybę siekiantys įgyti studentai labai
džiaugiasi suteikta galimybe įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje ir noriai talkina, vakcinuo-

jant gyvūnus akcijos metu.
Džiugu, kad kiekvienais metais
vis daugiau Druskininkų miesto ir savivaldybės kaimo vietovių gyventojų pasinaudoja galimybe nemokamai suvakcinuoti
savo augintinius nuo pasiutligės.
Šiais metais organizuotos akcijos
metu vakcinuoti 272 šunys ir katės, ypač aktyviai akcijoje sudalyvavo Viečiūnų miestelio ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojai
– Viečiūnų miestelyje vakcinuoti
108 gyvūnai.
Druskininkų valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos specialistai primena, kad visi namuose laikomų gyvūnų (šunų, kačių ir šeškų) šeimininkai savo augintinius
kartą per 12 mėnesių privalo paskiepyti nuo pasiutligės, o jei naudojama ilgo veikimo vakcina – pagal jos gamintojo instrukcijas.
Druskininkų valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos informacija

Renginiai
Lapkričio 3 d. 16 val. Adelberto Nedzelskio parodos „Čia pat...“ atidarymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Lapkričio 3 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Dvylika svetelių“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Lapkričio 4 d. 15 val. Šveicarijos lietuvių fotografijos paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Parodą pristatys Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

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

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...
Į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą Mamą. Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, bendradarbiams ir
visiems, šią sunkią valandą buvusiems šalia, palaikiusiems,
užjautusiems, pasidalinusiems skausmu ir liūdesiu.
Linas Urmanavičius ir artimieji

Brangieji,
Žodyne tikrai turėtų būti koks įspūdingesnis žodis už paprastą AČIŪ! Jo per maža išreikšti tai, ką jaučiame dėkodami
už paramą, kurią suteikėte mūsų šeimai, palydint į paskutinę
kelionę brangų Žmogų Alfonsą Šuliauską.
Šeima

Lapkričio 9 d. 19 val. vyks rašytojų Jolitos Herlyn ir Ginos Viliūnės kūrybos vakaras ir jų naujausių knygų
pristatymas. Renginio metu galėsite įsigyti knygų su autografais. Renginys nemokamas ( AB „Eglės“ san. „EGLĖ+“
konferencijų salė)
Lapkričio 18 d. 18 val. Grupės „Nemuno krantai“ koncertas (Viečiūnų bendruomenės centras, Verpėjų g. 17, Viečiūnai)
Lapkričio 19 d. 13.30 val. Rudens šventė „Auksinio rudens akordai“. Renginio svečiai humoro grupė „Spanguolė“ (Marcinkonys) ir liaudiškos muzikos kapela „Ūdra“ (Alytaus rajonas) (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3, Leipalingis)
Lapkričio 23 d. 18 val. Dokumentinis filmas „Siena: Tarp rytų ir vakarų“ (rež. Neringa Medutytė) (Druskininkų vandens parko salė, Vilniaus alėja 13)
Parodos
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I-III kl. mokinių tapybos darbų paroda
(mokytoja A. Kalėdienė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Džiugo 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)
Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa. Kviečiame Druskininkų savivaldybės moksleivius aplankyti „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“ parodą nemokamai. Paroda veiks iki gruodžio 31 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).

Gyventojų dėmesiui:
nuo lapkričio 2 d. keisis
autobusų tvarkaraščiai
Informuojame, kad nuo šių metų lapkričio 2 dienos keisis
autobusų tvarkaraščiai:
Autobusas maršrutu Nr. 5 17.02 val. iš Raigardo stotelės
važiuos pro Gailiūnus į „Snow Areną“;
Autobusas maršrutu Nr. 4 į Jaskonis pro Gardino gatvę nevažiuos.
Druskininkų savivaldybės informacija
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2017 m. lapkričio 3 d.

2017.11.03 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
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.
Gataka (.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
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.).
06:25 „Televitrina“.
06:40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
07:10 „Simpsonai“ (k.).
08:10 „Teletabiai“.
08:40 „Ančiukų istorijos“.
09:10 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
10:10 „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“.
11:55 „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 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Madagaskaro pingvinai“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Keršytojai“.
00:10 „Nemirtingieji“.
02:10 „Raudonoji aušra“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k). N-7. Infošou. Vedėjai Justė Žičkutė ir Tomas Ališauskas
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Lūžio taškas.
23:10 Specialistas.
01:20 Septynios velniškai ilgos dienos (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Girių takais.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
08.20 Gyvenimo būdas.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.55 „Pražūtingi smaragdai“.
04.15 „Gluchariovas“.

05.50 „Slaptas augalų gyvenimas.
Žydėjimas“.
06.40 „Laukinė Australija“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „PREMJERA Stoties policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:35 Snaiperis 3.
23:25 Kraujas Maniloje (k).
01:10 „Begėdis“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:55 Snaiperis 3 (k).

2017.11.04 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (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.
11:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Avilio paslaptys.
12:50 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų mamos. Mažyliai.
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.
23:20 Premjera. Blogi žodžiai.
00:50 Pasaulio dokumentika. Avilio
paslaptys (k.).
01:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų mamos. Mažyliai (k.).
02:35 Dviračio žinios (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.)
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Legenda apie Korą“.
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 „Beždžionėlė šnipė“.
12:45 „Gyvenimo knyga“.
14:35 „Princesė ir Janekas“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „INOprogresas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 PREMJERA „Aleksandras ir
baisiai, labai siaubingai nesėkminga
diena“.
21:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
23:35 „Meilei nereikia žodžių“.
01:25 „Keršytojai“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Broliai
meškinai. Atostogos.
11:25 Peliukas Stiuartas Litlis.
13:10 Herbis. Lenktynių asas.
15:15 „Pričiupom!“.

15:45 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir
laimingai.
21:20 Drilbitas.
23:30 Stebėtojų lyga.
02:25 Lūžio taškas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Gamtos magija“.
07.50 Ekovizija.
08.00 „Geriausios nardymo vietos“.
08.30 4 kampai.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Jaunasis Morsas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the Cage in
the Beach“ 3 . Kovų narvuose turnyras iš Palangos paplūdimio. Lietuva.
2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 4 kampai.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
20.30 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
22.30 Žinios.
23.00 „Jaunasis Morsas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.50 „Baudėjas“.
04.30 „Jaunasis Morsas“.
06.00 Muzikiniai sveikinimai.
06.40 „Laukinė Australija“.
06:00 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Gamtos čempionai“.
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Kas žudikas?“.
16:00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas.
17:00 LKL čempionatas. Juventus Vytautas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Vendeta.
23:50 AŠTRUS KINAS Naktinis
sargas.
01:40 „Begėdis“ (k).
03:30 Muzikinė kaukė (k).

2017.11.05 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys (k.).
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Erškėtrožė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Brazilijos gamtos stebuklai. Išlikusios miško
oazės.
12:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Europos tyrai. Sniego ir ledo žemė.
13:45 Mis Marpl 5. Perskilęs veidrodis.
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 Adelainos amžius.
23:45 Drakula.
01:15 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. Išlikusios miško oazės (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. Sniego ir ledo žemė (k.).
03:00 Istorijos detektyvai (k.).
03:45 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Legenda apie Korą“.
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 „Džordžas ir drakonas“.
13:20 „Romanas su brangakmeniu“.
15:40 „Simpsonai“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Gautas iškvietimas“.
23:25 PREMJERA „Motinos nuojauta“.
01:10 „Nemirtingieji“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 Asteriksas pas bretonus.
11:50 Vyrai juodais drabužiais.
13:45 „Pričiupom!“.
14:15 Po vienu stogu.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 Pagreitis.
00:05 PREMJERA Gelbėk mus nuo
pikto.
02:25 Drilbitas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Gamtos magija“.
07.50 Ekovizija.
08.00 „Laukinė Australija“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo vietos“.
10.35 „Ekovizija“.
10.45 Visa tiesa apie kavą.
10.50 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje“.
12.55 „Moterų daktaras“.
14.55 „Ilga kelionė namo“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Gyvenimo būdas.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage in the
Beach“ 2. Kovų narvuose turnyras iš
Palangos paplūdimio. Lietuva. 2017 m.
00.00 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje“.
02.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
Priešprieša“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje“.
05.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
Priešprieša“.
05.50 „24/7“.
06:30 Galiūnų čempionų
lygos etapas Kanadoje. I dalis (k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas Kanadoje. II dalis. 2017 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Gamtos čempionai“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris –
Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:50 Anapus nežinomybės.
22:50 „Sostų karai“.
00:05 Vendeta (k).
01:40 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
03:25 Slaptosios draugijos. Iliuminatų kodeksas.

2017.11.06 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Savaitė (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 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Generalinis planas.
23:20 Modernus serialas. Medičiai,
Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

08:25
08:55
10:00
10:55
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:35
00:30
01:30
02:20

06:10 „Televitrina“.
06:25 „INOprogresas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Moderni šeima“.
„Moderni šeima“.
„Meilės sūkuryje“.
„Legendinės legendos“ (k.).
„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“.
„Kaulai“.
„Gražuolė ir pabaisa“.
„Hubertas ir Staleris“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „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 Kapų
plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:35 „Visa menanti“.
02:20 Pagreitis (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Laiko pjūvis.
07.50 „24/7“.
08.50 4 kampai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
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22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo būdas.
00.45 Šiandien kimba.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas “.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Baudėjas.
23:25 Naktinis sargas (k).
01:10 „Sostų karai“ (k).
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:00 Farai (k).
03:20 „Gamtos čempionai“ (k).
04:10 „Žvaigždės kelias.

2017.11.07 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Beatos virtuvė (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 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Generalinis planas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Moderni šeima“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
10:30 „Bruto ir Neto“ (k.).
10:55 „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
„Kazino apiplėšimas“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:10 „Hubertas ir Staleris“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki... (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Adjutantas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Visa menanti“.
01:55 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vantos lapas.
07.20 Muzikinės kovos.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.
06:30 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Kaulų kolekcininkas.
23:20 Baudėjas (k).
01:40 „Begėdis“.
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:15 Farai (k).
03:40 „Gamtos čempionai“ (k).
04:30 „Pragaro katytė“ (k).

2017.11.08 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Emigrantai (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 Gyvenimas.
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. Po vienu dangum.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.

03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Moderni šeima“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
10:30 „Bruto ir Neto“ (k.).
10:55 „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
„Tamsus dangus“.
00:25 „Kaulai“.
01:25 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:15 „Hubertas ir Staleris“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:30 Anapus nežinomybės.
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 PREMJERA Moterys prieš
vyrus.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties
klajūnai.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:30 „Vampyro dienoraščiai“.
02:15 Adjutantas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 PREMJERA. „Krikšto tėvas“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „MMA „King of the Cage in the
Beach“ 3. Kovų narvuose turnyras iš
Palangos paplūdimio. Lietuva. 2017 m.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas “.
05.45 „Albanas“.
06:55 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Bredokas. Dingęs be žinios.

23:10 Kaulų kolekcininkas (k).
01:20 „Begėdis“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:55 Farai (k).
03:20 „Pragaro katytė“ (k).

2017.11.09 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Gyvenimas (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 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Janas Husas.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Moderni šeima“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
10:30 „Bruto ir Neto“ (k.).
10:55 „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
„Amerikietiškas apiplėšimas“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:10 „Hubertas ir Staleris“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.

07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „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. PREMJERA Prieš ugnį - ugnimi.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Alchemija. VDU karta.
02:30 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Kaimo akademija.
07.20 Muzikiniai sveikinimai.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Krikšto tėvas“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. Dabar.
00.45 Laiko pjūvis.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Atminimo diena.
23:10 Bredokas. Dingęs be žinios (k).
01:10 „Begėdis“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:55 Savaitės kriminalai (k).
03:20 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).

14

2017 m. lapkričio 3 d.

Savaitraščio Nr. 128

Romos Pankevičienės
įmonėje

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

Romos Pankevičienės įmonės
„Cukrainėje“ priimami užsakymai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų,
šakočių, šimtalapių, pyragų,
sausainių ir kitų gaminių už itin
patrauklią kainą!

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

R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai
kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

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.

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

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

Naujiena!

Gydytoja-odontologė iš
Baltijos-Amerikos klinikos
atlieka dantų protezavimą.

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

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57
VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 686 55692

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimam patys. Automobilių
utilizavimas (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Atlieku tekinimo, frezavimo, santechnikos
darbus. Tel. 8 675 09412

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

Tel. 8 682 10953

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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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 20 kv. m butas Viečiūnuose, bendrabutyje su baldais ir
buitine technika (su atskiru dušu,
tualetu ir virtuve). Tel. 8 686 53999
1 kambario 34 kv. m suremontuotas
butas Neravų g. Kaina – 25000 Eur
arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka. Tel. 8 676 33844
1 kambario 29,40 kv. m butas Veisiejų g, 4 aukšte iš 5, be remonto. Kaina
– 26000 Eur. Tel.: 8 (313) 51928, 8
686 73505
1 kambario 30 kv. m butas Veisiejų g.
22, 4 aukšte iš 5, maži komunaliniai
mokesčiai. Kaina – 27 500 Eur.
Tel. 8 687 37575
Jaukus 1 kambario butas Druskininkų centre M. K. Čiurlionio g., 4
aukšte su rūsiu. Butas sutvarkytas,
parduodamas su baldais.
Tel. 8 617 41982
Skubiai 2 kambarių 45 kv. m butas šalia
„Eglės“ sanatorijos. Tel. 8 623 12798
Parduodamas arba išnuomojamas
3 kambarių butas rekonstruotas į du
atskirus butus, naujos statybos name
prie „Eglės“ sanatorijos su autonominiu šildymu ir šildomu garažu.
Tel. 8 614 58554
2 kambarių suremontuotas butas
bendrabutyje 2 aukšte iš 5, su baldais
ir buitine technika. Tel. 8 671 59773
2 kambarių 54 kv. m butas 1 aukšte
iš 3, tvarkingas, 2 balkonai, rūsys,
Neravų g. Kaina – 42000 Eur.
Tel. 8 674 20255
2 kambarių 39 kv. m butas be remonto Baravykų g., 2 aukšte. Kaina
– 21000 Eur. Tel. 8 686 42499
Kompaktiškas 2 kambarių 23,23 kv.
m butas Druskininkų senamiestyje,
šv. Jokūbo g. Atliktas kapitalinis remontas. Kaina – 23000 Eur.
Tel. 8 604 87277
3 kambarių 57 kv. m butas Šiltnamių
g. 4 aukšte iš 5, namas renovuotas,
renovacija išmokėta . Kaina – 47000
Eur. Tel. 8 620 63122
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte
iš 4 Ateities g. Tel. 8 698 25691
Nestandartinis garažas Neravų g., su
rūsiu. Kaina – 3600 Eur.
Tel. 8 616 77026
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
Parduodu gerai įrengtą garažą arba
keičiu į automobilį „Honda CRVII“.
Tel. 8 614 76626
Garažas Druskininkų miesto centre,
Ligoninės g. 8, pušyne prie Jaunimo
užimtumo centro. Tel. 8 671 45555
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų
b-joje „Migla“. Tel. 8 601 48912
Garažas Baltašiškėje, garažų b-joje
„Šilas“. Tel. 8 618 53916

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio,
netoli elektra. Kaina – 9650 Eur. Arba
keičiu į mišką. Tel. 8 682 48474
Sodas „Dainavos“ sodų b-joje.
Tel. 8 620 51920
2,55 ha žemės sklypas Vilkininkų km,
Lazdijų raj., 3 km nuo Leipalingio, 15
km nuo Druskininkų, 150 m nuo ežero.
Kaina – 15500 Eur. Tel. 8 617 62483
Pigus 6,1 aro sodo sklypas Jaskonyse, Mėtų g. 5. Tel. 8 687 37575

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Audi A6“ 1996 m., 2,5 L dyzelinas,
TA iki 2018 m., draudimas. Kaina –
800 Eur. Tel. 8 610 27952
2 padangos R17 225/45 už 35 Eur;
2 priekiniai „Žiguli“ cilindriukai už 18
Eur. Tel. 8 693 95898
„VW Passat“ 2007 m., 1,9 L dyzelinas, 77 kW, universalas, TA iki
2019.10. Papildomai pridėsiu žiemines padangas su ratlankiais. Kaina
– 4700 Eur. Tel. 8 650 12304
Universalios padangos „Vredestein“
(4 vnt.) R15/195/60. Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 650 87433
Geros būklės universalios padangos
M+S (4 vnt.) R17/215/45. Kaina – 60
Eur. Tel. 8 654 35497
„VW Polo“ 1997 m., 1,4 L benzinas,
TA iki 2019 m., 2 durų.
Tel. 8 670 88065
„Nissan Primera“ 2001 m., 1,8 L benzinas, žieminės padangos su diskais.
Tel. 8 614 99243
4 mažai naudotos žieminės padangos 185/65 R14 su metaliniais ratlankiais.(4 tvirtinimo skylės). Kaina – 110
Eur. Tel. 8 614 09971
„VW Passat“ 1999 m., universalas, 2
L TDI, 66 kW, TA iki 2018.10. Kaina –
1100 Eur. Tel. 8 620 70300
Geros būklės universalios padangos
M+S 185/65 R14 su ratlankiais (4
skylių) ir gaubtais už 60 Eur; geros
būklės 4 padangos M+S 185/60 R15
po 10 Eur. Tel. 8 612 11851
„Toyota Corola“ padangos su ratlankiais 4 skylių 175/65/R14 (4 vnt.) po 15
Eur; „Toyota Avensis“ 5 skylių ratlankiai
(4 vnt.) po 10 Eur. Tel. 8 611 32800
Naudotos žieminės padangos.
Tel. 8 698 04436
„Opel Zafira“ 2000 m., 2 L dyzelinas,
60 kW, vienatūris, 7 vietos, TA iki
2018-02-11, juodos spalvos. Kaina –
1200 Eur. Tel. 8 686 13123

Vokiškos žieminės padangos R14 (4
vnt.) 165/85. Kaina – 105 Eur.
Tel. 8 647 33090
„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dyzelinas, universalas, parvarytas iš Vokietijos. Tel. 8 629 50194

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Paršiukai (7 savaičių) ir mėsinis bekonas. Tel. 8 656 68604
Romanovo veislės avys ir įvairaus
amžiaus avinai. Kaina: gyvo svorio –
1 kg/1,80 Eur, mėsa – 1 kg/4,50 Eur.
Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai
Kėdės, dviejų durų spinta (aukštis
214 cm), staliukas gėlėms už10
Eur; vilnonis kilimas (1,5 x 2,40 cm),
namų darbo lino siūlas (560 gr.) už
15 Eur; senovinės austos lovatiesės.
Tel. 8 600 38695
Kampinė indauja, svetainės komplektas, sofa, virtuvės stalas, pakabinamos spintelės, kėdės, gėlių staliukas.
Tel. 8 612 09648
Geros kokybės skalbimo mašina
„Gorenje“. Kaina – 120 Eur.
Tel. 8 616 32884
Kineskopinis televizorius „Samsung
Slim“ (51 cm įstrižainė) už 30 Eur;
elektrinė pirties krosnelė „Harvia“
VEGA BC 60 (6 kW) už 175 Eur;
garso kolonėlės „NGS Beat“ už 13
Eur; laisvų rankų įranga už 15 Eur;
serviravimo staliukas su ratukais už
25 Eur. Tel. 8 654 87148
Džiovinti baravykai. Kaina – 100 g/6
Eur. Tel. 8 673 34335
Dviračiai: sudedama „Best“ už 75
Eur; 2 kalnų (salotinis ir oranžinis)
„Bitwin“, 26 colių stori ratai po 170
Eur; vyriškas „Giant, (XL dydis) už
180 Eur; mobilusis telefonas „Samsung Giorgio Armani“ už 45 Eur.
Tel. 8 602 34212
Klevo spalvos (1x0,62 m) staliukas
už 60 Eur; televizoriaus staliukas
(0,8x0,45 m) su spintele už 80 Eur;
didelis nedygus daugiakamienis kaktusas už 50 Eur. Tel. 8 651 11713
Naujos virtuvinės spintelės, kalnų
slidžių komplektas. Tel. 8 600 79606
Pianinas. Tel. 8 682 73956
Elektrinė keramikinė viryklė.
Tel. 8 698 04436
2 medinės statinės, plastikinė statinė,
cinkuota metalinė statinė, mediniai
stalai, VIA SAT palydovinė antena su
3 galvutėmis, dujinė viryklė su balionu, senoviniai: spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
Naujas šuns narvas transportavimui
už 75 Eur; akmenys; belaidis telefonas „Panasonic“ už 30 Eur; lazdynų
sodinukai po 2 Eur/1 vnt., gelinių
nagų lempa. Tel. 8 696 64583
Naujas mini šaldytuvas „Electrolux“
(85x50 cm) už 150 Eur, kineskopinis
televizorius „Toshiba“ su priedėliu,
pultu ir lauko antena už 60 Eur.
Tel. 8 620 62635
Elipsinis treniruoklis, blokai ir panelės, kokliai krosniai, ąžuolinis parketas. Tel. 8 682 98506

Mažai naudota siuvimo mašina
„Podolsk“ už 100 Eur; pigiai vilnonis
kilimas, veidrodis-knyga su stalčiais,
kiliminiai takai, įvairios knygos. Tel.: 8
630 87652, 8 (313) 52512
Kepimo orkaitė „Standart“ už 30
Eur; kieto plaušo plokštės (2x1,8 m,
4 mm, 4 vnt.) už 25 Eur; televizorius
„Sharp“ už 30 Eur. Tel. 8 630 36440
Skaitmeninis fotoaparatas „Sony
DCX3“ su filmavimo funkcija ir spausdintuvas „Canon“ nuotraukoms už 50
Eur; tamsiai rudos spalvos rašomasis
stalas už 15 Eur; šviesiai rudos spalvos
viengulis miegamasis fotelis su patalynės dėže už 70 Eur. Tel. 8 622 82556
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; elektrinis rankų džiovintuvas už 15 Eur. Tel. 8 603 94991
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius
„Philips“ (51 cm įstrižainė) už 20 Eur;
pakabinamas pusiau apvalus vonios
veidrodis 90x42 cm už 12 Eur; TV
priedėlis „Etellbox“ už 22 Eur; naudoti medžio drožlių skydai ir DVP
plokštės; durų varsčios; automatinė
skalbimo mašina „Beko“ (A klasė, 6
kg,) už 125 Eur. Tel. 8 686 43600

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute miesto centre, Taikos g. Pageidautina moteriai ar merginai.
Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 1 kambario butą bendrabutyje, 2 aukšte su baldais ir buitine
technika, tvarkingas. Tel. 8 671 59773
Išnuomoju 1 kambario butą su baldais ir buitine technika renovuotame
name, renovacija išmokėta. Kaina – 1
mėn./160 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 677 40764
Išnuomojamas 2 kambarių butas šalia Eglės sanatorijos, Neravų g. 39B.
Tel. 8 686 52342
Išnuomojamas 1-2 kambarių butas,
pilnai įrengtas, su visais patogumais,
buitine technika. Kaina – 1 mėn./230
Eur. Į kainą įskaičiuoti visi komunaliniai mokesčiai bei internetas. Tel.: 8
609 93690, 8 671 49991
Išnuomojamas 3 kambarių renovuotas, apšiltintas butas Šiltnamių g. su
baldais ir buitine technika, 2 balkonai,
svetaine, 2 miegamieji ir skalbimo
kambariukas. Be gyvūnų, ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./300 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 601 84344

Perka

Išskleidžiamas minkštas kampas
(margas veliūras, su patalynės dėže,
270x160) už 235 Eur; kineskopinis
plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur;
radio tiuneris „Technic“ už 16 Eur;
sieninis TV laikiklis už 7 Eur.
Tel. 8 626 20523

Butą Druskininkuose.
Tel. 8 609 86656

2 kaitviečių įmontuojama elektrinė
viryklė, dulkių siurblys, didelė komoda, pakabinamas šviestuvas, TV
staliukas. Tel. 8 604 87277

2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuose į 2-3 kambarių butą Druskininkuose (pageidautina naujos statybos)
su priemoka. Galimi kiti variantai.
Tel. 8 612 92239

Bulvės po 0,18 Eur/1 kg; žieminiai
kviečiai, žieminis kvietrugis, miežiai,
avižos ir rugiai. Tel. 8 699 18639
Skalbimo mašina „Gorenje“. Kaina –
120 Eur. Tel. 8 676 16006
2 dujų balionai po 17 Eur; 2 bakai
metaliniai (200 L) po 7 Eur; 2 plastikinės talpos (200 L) po 17 Eur; labai
geras lauko tualetas už 150 Eur.
Tel. 8 616 57845
Automatinė skalbimo mašina
„Electrolux“ už 90 Eur; skalbimo mašina „Whirpool“ už 90 Eur.
Tel. 8 650 87433
Pigiai 3 durų sekcija „Klevas“.
Tel. 8 686 55350
Nauja dvigulė lova (160x200 cm),
naujas televizorius (66 colių).
Tel. 8 629 50194
Rugiai, avižos, kviečiai, pašarinės
bulvės. Tel. 8 650 25245
Didelis minkštas kampas už 60 Eur;
mažas kampas už 30 Eur.
Tel. 8 652 19928

Nuoma
Išnuomojamas 1 kambarys name
Baltašiškėje (be patogumų).
Tel. 8 (313) 56576
išnuomojamas 3 kambarių butas Ateities g. Butas įrengtas, su buitine technika. Kaina – 1 mėn./180 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 698 44813

Metalinį darbo stalą. Tel. 8 616 97689

Keičia

Ieško darbo
Vyras be žalingų įpročių, turintis B,
C, E vairavimo kategorijas (iki 7,5 t),
ieško darbo. Tel. 8 602 34212
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602
Moteris ieško darbo, gali prižiūrėti
senelius, pageidautina kalbėti rusiškai. Tel. 8 644 41167
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 663 53521
Vyras ieško darbo arba žmogaus,
galinčio įdarbinti užsienyje.
Tel. 8 675 80375

Kiti
Vasarą dingo Siamo veislės katinas,
išsiskiriantis baltomis letenomis.
Paskutini kartą matytas Merkinės g.
Tel. 8 624 08864
Ratnyčioje paklydo juoda katytė.
Tel. 8 672 53651
2 katytės (marga ir juoda su baltu) ieško
mylinčių šeimininkų. Tel. 8 675 18334
Reikalingas meistras, pakeisti dušo
kabiną į masažinę dušo kabiną.
Tel. 8 614 76363
Prapuolė marga katytė su tamsiai
rudu antkakliu. Tel. 8 626 79757

Dirbantis vaikinas išsinuomotų butą
ar kambarį Gardino g. ar netoliese.
Tel. 8 612 09648

Dovanoju 2 mėn. pilkus pūkuotus
kačiukus, valgo patys.
Tel.: 8 678 16926, 8 676 94006

Išnuomoju 1 kambarį su atskiru įėjimu moteriai. Tel.: 8 607 39180, 8
(313) 51372

Reikalinga slaugė (Ratnyčioje) nevaikštančiai močiutei.
Tel. 8 671 63897

Išnuomoju 300 kv. m įvairaus dydžio patalpas (2 aukštas) Baravykų g. 6
ir 100 kv. m garažas (4 m aukščio), tinka mašinų remontui ir kitai veiklai.
Tel. 8 612 12197

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkiais.
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355
Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.
Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50 (šalia Baltic Petroleum
degalinės).
Tel. 8 698 12218

Dovanoju masažo stalą.
Tel. 8 600 38695
Parduodame:
Gamtinį žvyrą, gamtinį smėlį,
sijotą žvyrą.
Gamtinį juodžemį užpylimui,
natūralias durpes tinkamas daržininkystėje.
Gabename įvairius birius krovinius savivarčiu.
Tel. 8 653 05566
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Išrinktos gražiausios Druskininkų savivaldybės sodybos ir
daugiabučių namų kiemai

J. Paliučio sodybos akcentas – kalne įrengtos akmenimis dekoruotos durys, vedančios į rūsį/D. Sinkevičiūtės
nuotrauka

N. Viščinienės kieme – išpuoselėta veja, gėlynai ir želdiniai/D. Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkai garsėja išskirtiniu grožiu, o prie tvarkingos bei išpuoselėtos aplinkos kūrimo aktyviai prisideda
ir daugiabučių bei individualių namų gyventojai. Siekiant
paskatinti bendruomenę ir
toliau puoselėti šalia namų
esančias erdves, Druskininkų savivaldybės administracija vasarą paskelbė konkursą
„Mano žalias kiemas“. Konkurso komisija, vadovaujama Druskininkų savivaldybės
mero patarėjos Irenos Lynikienės, aplankę konkursui vietos
bendruomenės pasiūlytas sodybas ir daugiabučių kiemus
mieste, Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijose, išrinko iš jų
pačius gražiausius.
„Labai džiaugiuosi, kad tiek
daug žmonių gražina Druskininkų
kraštą. Visos aplankytos sodybos
– unikalios ir savaip išskirtinės, o
svarbiausia – kiek daug meilės ir

darbo kiekvienoje iš jų įdėta, kuriant aplinką, formuojat gėlynus,
sodinant želdinius. Pastebėjome,
kad žmonės ne tik ieško harmoningo ryšio su gamta, bet ir kuria
praktiškas, patogias gyventi erdves“, – sakė komisijai pirmininkavusi I. Lynikienė.
Vienas iš komisijos vertinimo
kriterijų – kad kiemo aplinka būtų
ne tik estetiška, švari ir tvarkinga,
bet ir žalia, pasižymėtų išpuoselėta veja, išskirtinių rūšių augalais
ir panašiai. Vertinami buvo ir įgyvendinti gamtą tausojantys sprendimai, tvarkant atliekas, valant
nuotekas ir kita.
Gražiausia Leipalingio seniūnijos sodyba išrinkta Juozo Paliučio sodyba, už įdėtas pastangas
tvarkyti daugiabučio namo kiemo
aplinką – Seirijų g. 13.
Gražiausia Viečiūnų seniūnijos sodyba išrinkta Alberto Kišono sodyba, gražiausiai sutvarkytas šios seniūnijos daugiabučio

namo kiemas – Jaunystės g. 22.
Gražiausia Druskininkų miesto sodyba – Nijolės Viščinienės, gražiausiai sutvarkytas daugiabučio namo
kiemas – Irenos Lubienės prižiūrimas Veisiejų g. 11.
Konkurso „Mano žalias kiemas“
laimėtojai bus apdovanoti tradicinio kasmetinio Druskininkų Padėkos vakaro metu.
Visiems konkurso dalyviams
Druskininkų savivaldybė dovanoja išskirtinį prizą – pažintinę
išvyką į Pakruojo dvarą. Dėl išvykos su jumis susisieks seniūnijų ir savivaldybės administracijos specialistai.
Dar kartą dėkojame visiems,
dalyvavusiems konkurse „Mano
žalias kiemas“. Linkime ir toliau
puoselėti Druskininkų kraštą, ugdyti kūrybingumą bei skleisti gerus tvarkymosi pavyzdžius.

Sodybas puošia ne tik gėlynai, bet ir dekoratyvinės skulptūros/D. Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
informacija

Prižiūrint želdinius išgaunamos pačios įvairiausios jų formos/D. Sinkevičiūtės nuotrauka

A.Kišono kieme – išpuoselėti alpinariumai, veja ir vaismedžiai dera tarpusavyje/D. Sinkevičiūtės nuotrauka
Veisiejų g. 11-ojo namo kieme – išskirtiniai želdiniai/D. Sinkevičiūtės nuotrauka

Jaunystės g. 22-ojo daugiabučio kiemas Viečiūnuose išsiskiria
želdinių gausa/D. Sinkevičiūtės nuotrauka

