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Druskininkuose atidarytas Kalėdinių
eglučių parkas, įžiebta didžioji Kalėdų
eglė ir įrengta prakartėlė
Padėkos vakaras
subūrė Leipalingio
bendruomenę

3 psl.

Druskininkų
jaunimo užimtumo
centre – ir
psichologinio
imuniteto
stiprinimas

9 psl.

Svetingi ir išradingai pasipuošę Druskininkai savaitgalį
sukvietė gausų būrį druskininkiečių ir kurorto svečių. Trejetą dienų miestas alsavo šventine nuotaika. Maži ir dideli
miestelėnai dalyvavo Kalėdinių eglučių parko ir didžiosios
miesto Kalėdų eglės įžiebimo
bei prakartėlės atidarymo renginiuose.
Sužibo kalėdinių eglučių parkas
Savaitgalio šventinių renginių
maratoną pradėjo Gydyklų parke,
šalia Muzikinio fontano, penktadienį surengta Kalėdinių eglučių
parko įžiebimo ceremonija. Išmoningai papuoštos gyvos žaliaskarės, originalių formų, iš skirtingų
medžiagų pagamintos kalėdinės
kompozicijos ir šiemet kuria ypatingą šventinę nuotaiką.
Kalėdinių eglučių parko akcijoje
dalyvaujantys kurorte veikiančių
sanatorijų, viešbučių, SPA centrų ir kitų įmonių bei įstaigų kolektyvai vėl nustebino kūrybiškumu,
originalumu, išmone ir išradingumu.
Šiemet „Kalėdinių eglučių parke“ galima pasigrožėti „Grand
SPA Lietuva“, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centro, UAB AD TRANSPORT,

VšĮ VŽDRMC Druskininkų filialo, UAB „Kautros keltuvai“, centro AQUA, Druskininkų gidų grupės „Artelė“, Druskininkų švč. M.
M. Škaplierinės parapijos namų
bendruomenės, Neravų kaimo
bendruomenės, UAB „Juvelyrikos studija“, MB „Treniruotas protas“, lopšelio-darželio „Žibutė“,
Druskininkų „Eglės“ sanatorijos,
„Atgimimo“ mokyklos, UAB „Savas tikslas“, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos, Druskininkų švietimo centro, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės
mokyklos, Leipalingio progimnazijos, Ingos gėlių galerijos, VšĮ
„Profesijų spektras“, medžiotojų klubo „Giraitė“, UAB „Transdosa“, UAB „Oetiker Lietuva“, judėjimo „Už Druskininkus“, Leipalingio
miestelio bendruomenės, UAB
„Druskininkų RASA“, Karių reabilitacijos centro, „Deivido studijos“,
UAB „Holmbergs Safety System“,
reabilitacijos centro UPA, Druskininkų VVG, vaikų dienos centro
„Džiugučiai“, Kauno AVMI, atostogų namų „Sakà“, UAB „M-Filter
EU“ ir Viečiūnų progimnazijos sumaniai papuoštomis eglutėmis.
Kalėdinių eglučių parko atidarymo dieną į šventę susirinkusius
druskininkiečius ir kurorto svečius
pasveikino, visiems akcijos daly-

viams padėkojo ir eglučių įžiebimo pradžią paskelbė Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius.
Renginiui žaismės suteikė „Viduramžiai LT“ kojūkininkų bei šokių kolektyvo „Opus“ pasirodymai, jaunųjų dainininkių Evitos
Cololo ir Viktorijos Čaplikaitės
atliekamos dainos.
Kalėdinių eglučių parkas druskininkiečius ir kurorto svečius
džiugins visa šventinį laikotarpį. Ir šiemet visos eglutės varžysis dėl gražiausios ir originaliausios kalėdinės eglutės titulo. Už
labiausiai patikusią eglutę galės balsuoti visi parko lankytojai:
ir druskininkiečiai, ir miesto svečiai. Savo balsą už labiausiai patikusią eglutę jau greitai galėsite
atiduoti socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“. Gražiausios eglės konkurso
laimėtojai bus apdovanoti kasmečio Druskininkų savivaldybės inicijuojamo ir rengiamo Padėkos
vakaro metu.
Įžiebta didžioji Kalėdų eglė
Šeštadienį
Druskininkuose
įžiebta daugiau kaip 20 metrų
aukščio Kalėdų eglė. Didžiosios
miesto Kalėdų eglės įžiebimo
šventė susirinkusiems paliko neišdildomų įspūdžių. Susirinkusieji
išvydo ir pirmąjį, vienintelį Lietuvoje „Viduramžiai LT“ futuristinių

technologijų spektaklį – iliuzijų
šou. Šviesos, garso, vaizdo ir šokio sintezė scenoje nukėlė žiūrovus į magišką iliuzijų pasaulį,
ištrinantį ribas tarp sapno ir realybės. Specialiai šiam projektui
buvo pagaminti interaktyvūs kostiumai.
Po spektaklio Pramogų aikštėje
susirinkusią bendruomenę ir Druskininkų svečius pasveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Kalėdų eglutę įžiebti padėjo Kalėdų senelis ir mažieji nykštukai
– Kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Opus“ (vadovė Jolita
Kielienė) – atlikėjai. Įžiebus auksu tviskančią eglę ir nuščiuvus
įspūdingiems fejerverkams, susirinkusiesiems koncertavo druskininkietės vokalistės Ronata Balkaitienė ir Karolina Rastenytė.
Karūna papuoštos, auksu žaižaruojančios Kalėdų eglės idėją pasiūlė profesionalūs dizaineriai, atsižvelgę į Druskininkų simboliką.
Šią eglę, praėjusiais metais minint sėkmingos įmonės veiklos
dešimtmetį, miestui padovanojo
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA.
Šiemet eglė dar gražesnė – papildyta naujais žaislais ir puošmenomis.

5-6-7 psl.

Atidarytas
šiaurietiško ėjimo
žiemos sezonas

11 psl.

Didžiąsias metų
šventes
Druskininkai
pasitinka ypatingai
pasipuošę

16 psl.
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Aptartas M. K. Čiurlionio meno mokyklos
strateginis planas

Savivaldybės vadovų ir Švietimo skyriaus specialistų bei M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovų ir mokytojų susitikime kalbėta apie
strateginį mokyklos planą 2018-2020 metams/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį organizuotas Druskininkų savivaldybės
vadovų ir Švietimo skyriaus specialistų bei M. K. Čiurlionio meno
mokyklos vadovų ir mokytojų susitikimas, kurio metu minėtos mokyklos direktorė Ona Olšauskienė pristatė strateginį mokyklos
planą 2018-2020 metams, pasiektus rezultatus.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos Strateginio plano paskirtis
– efektyviai valdyti įstaigos veiklą, numatyti mokyklos vystymo
perspektyvas, prioritetus, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti. Mokykla vykdo ne tik formalųjį švietimą
papildančias ugdymo programas,
bet ir neformalias, kurios visiems
norintiems suteikia galimybę mokytis. M. K. Čiurlionio meno mokykla glaudžiai bendradarbiauja
ne tik su Druskininkuose įsikūrusiomis, bet ir kitų miestų bei ša-

lių ugdymo, kultūros įstaigomis,
visuomeninėmis organizacijomis.
Mokykla organizuoja Kalėdinius
koncertus, vaikų vasaros stovyklas, plenerus, daugelį kitų renginių, dalyvauja regioniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, koncertuose. O.
Olšauskienė pasidžiaugė, kad dėl
profesionalaus paruošimo mokyklos auklėtiniai užima prizines
vietas įvairiuose respublikiniuose
ir tarptautiniuose konkursuose.
Susitikimo metu pristatyta mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema, pamokų organizavimo tobulinimas, taikomi inovatyvūs
mokymo metodai, kuriems pasitelkiamos neįprastos erdvės,
kviečiami muzikai, dailininkai iš
Lietuvos ir užsienio.
Susitikime diskutuota mokyklos
įvaizdžio, materialinės bazės stiprinimo klausimais, kalbėta apie
bendradarbiavimą su mokinių tė-

vais, stipresnio ryšio tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų užmezgimą, pristatyti planuojami darbai:
internetinės svetainės atnaujinimas, materialinės bazės modernizavimas, kolektyvo papildymas
naujais nariais.
Aptartas ir įdiegtas elektroninis
dienynas, jo pildymas ir nauda.
Diskutuota apie patyčių keliamas
problemas, jų sprendimo būdus
bei prevencines priemones. Savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius pasidžiaugė M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniais, skinančiais laurus ne tik respublikiniuose, bet ir
tarptautiniuose renginiuose, skatino ieškoti naujų galimybių realizuoti savo sumanymus: „Visų savivaldybės vadovų vardu noriu
pasidžiaugti M. K. Čiurlionio auklėtiniais ir jų kompetentingais
mokytojais, garsinančiais Druskininkų miesto vardą.“

Aptarti Druskininkų kaimiškosios teritorijos
vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos
pakeitimai

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
garantuojamos 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 darbo dienos
nuo kreipimosi 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 pagalbos, 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 13.0017.00 val., penktadienį 8.00-12.00
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.

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų
švietimo programas

Druskininkų VVG visuotiniame susirinkime diskutuota apie Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategijos pakeitimus /Gintarės Varnelienės nuotrauka

Antradienį Druskininkų savivaldybėje sušauktas Druskininkų
VVG visuotinis susirinkimas, kurio metu kalbėta apie Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros
2015-2020 strategijos pakeitimus.
Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis informavo susirinkusiuosius apie pasikeitusias
projektų administravimo ir finansavimo taisykles bei dėl šių pasikeitimų susiformavusius būtinus
Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m.

strategijos pakeitimus. VVG visuotinio susirinkimo metu aptartas projektų administravimo ir
finansavimo taisyklėse finansavimo intensyvumo pasikeitimas,
anksčiau siekęs 80 proc. (dabar finansavimo intensyvumas
minkštiems projektams finansuoti gali būti 95 proc., o mokymų projektams – 100 proc.). Taip
pat buvo koreguojamas ir tinkamų
projektų pareiškėjų sąrašas bei
bendras šaukimų planas. „Nuo to
laiko, kai buvo patvirtinta Druski-

ninkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija projektų administravimo ir
finansavimo taisyklės pasikeitė,
tad būtina pakeisti ir strategiją“,
– kalbėjo Druskininkų VVG vadovas A. Varanis.
Susirinkę VVG nariai pritarė siūlomiems strategijos pakeitimams,
o Druskininkų VVG pirmininkas
Linas Urmanavičius pasidžiaugė
Druskininkų vietos veiklos grupės
ir bendruomenių ryšiu bei glaudžiu bendradarbiavimu.

NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa. Pirmenybė teikiama gamtos, tiksliųjų mokslų, informacinių technologijų, techninės kūrybos ir veikloms, kurių nevykdo
Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklos (sporto ir
menų programos). Akredituojant teikėjų, kurie jau vykdė NVŠ programas Druskininkų savivaldybėje, programas bus atsižvelgta į tai, ar
laiku buvo pateikiamos ataskaitos apie panaudotas lėšas, grafikai ir
jų pakeitimai, ar programos vyko nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje,
ar buvo įgyvendinamos programoje numatytos veiklos.
Visi NVŠ teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai ir
kiti, pageidaujantys užimti mokinius įdomia ir prasminga veikla ir ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, Savivaldybei iki 2017 m. gruodžio 15 d. pateikia šiuos dokumentus:
1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus
– registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, laisvieji mokytojai – individualios veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo kopiją (pateikti po programos patvirtinimo), dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju;
2. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą;
3. Laisvos formos NVŠ programos aprašymą;
4. Sutartis arba susitarimas dėl patalpų nuomos/panaudojimo (jeigu užsiėmimai vyksta ne teikėjo patalpose);
5. Prireikus, komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.
Reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2016-01-05 įsakymas Nr.
V-1 (pakeitimas 2017 m. sausio 23 d. Nr. V-35).
Daugiau informacijos: http://www.druskininkai.lt/go.php/Svietimas798615.
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Padaryk gerą darbą – tapk
savanoriu bent vienai dienai
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Padėkos vakaras subūrė Leipalingio
bendruomenę

Prisijungti prie visame pasaulyje vis labiau populiarėjančios savanoriškos veiklos ir dalyvauti akcijoje „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ kviečiami ir druskininkiečiai/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė jau
antrus metus kviečia druskininkiečius ir kurorto svečius
prisijungti prie visame pasaulyje vis labiau populiarėjančios
savanoriškos veiklos ir dalyvauti akcijoje „Tapk savanoriu
bent vienai dienai“.
Likus dviem savaitėms iki gražiausių metų švenčių, net 9 įstaigos ir organizacijos atvers savo
duris visiems, norintiems išbandyti jėgas savanoriškoje veikloje.
„Praėjusiais metais ši akcija tapo paskatinimu tiems, kurie
seniai svajojo, bet vis nedrįsdavo išmėginti savanorystės. Kviečiu visus drąsiai prisijungti prie
šios akcijos. Juk nėra geresnės
dovanos už dėmesį ir žmogišką
bendravimą“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė.
Visi, norintieji prisijungti prie akcijos, turėtų pasirinkti organizaciją, kurioje nori išbandyti sava-

noriškas veiklas, ir apie tai iki
gruodžio 7 dienos informuoti Socialinės paramos skyriaus vedėją
Ligitą Baranauskienę tel. (8 313)
55744 arba el. paštu: ligita.b@
druskininkai.lt
Savanoriška veikla bus vykdoma gruodžio 11-22 dienomis.
Priimančių savanorius organizacijų sąrašas: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centras; VšĮ Jaunimo užimtumo
centras; VšĮ „Gelbėkit vaikus“
Druskininkų vaikų dienos centras;
Ratnyčios parapijos Carito vaikų dienos centras „Džiugučiai“;
Maltos ordino pagalbos tarnybos
Druskininkų skyrius; Druskininkų
Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija; Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Druskininkų Viltis“; Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras; Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybėje
bus vykdomi žemės gelmių
geologiniai tyrimai
Informuojame, kad 2018 m. pirmą ketvirtį bus vykdomi žemės
gelmių geologiniai tyrimai – seisminiai tyrimai Mizarų plote. Mizarų tyrimų plotas apima dalį
Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų teritorijos (Didžiasalio, Mizarų,
Diržų, Lipliunų kaimus; Leipalin-

gio, Mizarų. Diržų, Šilainės ir Lipliūnų miškus), Druskininkų miesto pakraštį. Darbai bus atliekami
su 3 t svorio, 1,6 m pločio vikšriniu traktoriuku (sunkioji technika
naudojama nebus). Tyrimų tikslas
– Mizarų meteorinio kraterio ištyrimas.

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais
Nuo š. m. gruodžio 11 d. iki gruodžio 22 d. labdaros ir paramos
fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus
kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. lapkričio 15 d.
Parama dalinama:
− Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. gruodžio 11, 13, 14, 18,
20, 21 d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
− Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. gruodžio 12, 19 d. nuo
17.00 iki 18.30 val.
− Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. gruodžio 15, 22 d. nuo 16.30
iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel.: 8 615
13461; Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Padėkos vakaro metu paskelbtos šešios nominacijos ir išdalintos dėkingumo liepos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Penktadienį Leipalingio bendruomenė rinkosi į Laisvalaikio
salę, kurioje surengtas padėkos vakaras „Iš širdies į širdį“,
skirtas pasidžiaugti miestelio
šviesuliais ir padėkoti vieni kitiems už per metus nuveiktus
darbus. Šiemetė šventė – jau
ketvirtoji, o susibūrimas metų
pabaigoje jau tapo gražia miestelio žmonių tradicija.
Padėkos vakaro metu paskelbtos šešios nominacijos ir išdalintos dėkingumo liepos. Į Laisvalaikio salę gausiai susirinko
draugiška leipalingiečių bendruomenė, pasveikinti miestelio
žmonių atvyko LR Seimo narys
Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, mero
patarėjas Aivaras Kadziauskas,
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė, Tarybos
narys Algis Bolys, Leipalingio
seniūnijos seniūnas Antanas
Krancevičius, Leipalingio bendruomenės pirmininkė Žaneta
Krivonienė, Kultūros centro direktorės pavaduotoja Danguolė
Žėkienė, kiti svečiai.
„Kiekvienais metais laukiame
šio šilto, mielo renginio. Džiaugiuosi, kad jūsų bendruomenė
geba taip atrinkti žmones, kuriuos
apdovanojate – jūs esate neabejingi ir pastebite savo kaimyną pagal jo pomėgius, pagal jo dvasiškumą ar atsidavimą šeimai.

Leipalingiečiai turi savo istoriją,
kurią labai gerbia. Visuose renginiuose susitinkame su mokytojomis O. Bleizgiene ir A. Volungevičiene. Atrodo, kad jos yra jūsų
visų mokytojos. Ta pagarba vieni
kitiems ir padaro šią šventę tokią
gražią, jaukią, kupiną žmogiškos
šilumos“, – nuoširdžius žodžius
susirinkusiesiems išsakė mero
pavaduotojas L. Urmanavičius,
artėjančių švenčių proga palinkėjęs ir toliau pastebėti vieniems
kitų gerus darbus ir juos daryti.
Nominacija „Už didelius žodžius,
kurie netelpa į širdį, o sugula į baltą lapą“ įteikta iš Leipalingio kilusiam žurnalistui, redaktoriui, rašytojui V. Leščinskui. Nominacija
„Už išpuoselėtą sodybą“ atiteko J.
Paliučiui, kuris, tvarkydamas sodybos aplinką, ypač žavisi akmenimis, juose mato slypintį grožį
ir yra pasakęs: „Kai darai kažką
gražaus – maloniau ir pačiam gyventi“. „Už paslėptą talentą prakalbinti medį“ nominacija įteikta
V. Kaminskui. „Už širdingą paslaugumą“ apdovanota R. Maziukienė. Net 37-erius metus drauge
gyvenimo keliu žengiantys sutuoktiniai Romualda ir Vidmantas
Belevičiai apdovanoti nominacija
„Už darnios šeimos kūrimą“. Nominacija „Už auksines rankas ir
širdį“ teikta A. Čmukienei.
Kiekvieną kartą, paskelbus nominacijų laimėtojus, prie scenos
išsirikiuodavo gausus sveikintojų būrys.

Leipalingio seniūnijos seniūnas A. Krancevičius pasidžiaugė,
kad tarp leipalingiečių yra labai
daug aktyvių, savo kraštą mylinčių žmonių – būtent šių žmonių
dėka ir atsirado jautraus padėkos
vakaro „Iš širdies į širdį“ tradicija.
„Noriu palinkėti, kad mes, būdami vieni šalia kitų, visada pamatytume kažką gero, pasidalintume
gerumu. Taip pat noriu pakviesti
visus, turinčius idėjų, jas išsakyti man ar bendruomenės pirmininkei“, – sakė A. Krancevičius.
Seniūnui pritarė ir bendruomenės pirmininkė Ž. Krivonienė:
„Gerumas mums kaip oras, kaip
vanduo, kaip saulė, kaip duona,
kuri reikalinga žmonėms tam, kad
jie galėtų pasidalinti ir su savo artimu, ir su svetimu. Šiandien yra
toks metas, kai reikia prisiminti
tai, kas buvo gera ir gražu mūsų
bendruomenėje,
pasidžiaugti
žmonėmis, kurie gerais darbais
pripildo tą aruodą, iš kurio kiekvienas semiamės jėgų, išminties
ir idėjų. Tai metas, kai galime padėkoti už gėrį, įkvepiantį žodį, padrąsinimą įgyvendinti svajones.
Kiekvienas iš mūsų esame žiburys. Tokia žmogaus misija – jis
turi eiti ir daryti gerus darbus. Ir
jeigu juos darysime, tas žiburys
niekada neužges“.
Vakaro metu skambėjo nuotaikingos charizmatiškosios Simonos Karauskaitės ir choro „Druskininkai“ meistriškai atliekamos
dainos.

Skelbiamas Visuomenės sveikatos projektų rėmimo konkursas
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo konkursą ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotus juridinius asmenis – asociacijas, bendruomenes ir bendrijas, labdaros ir paramos fondus,
viešąsias bei biudžetinės įstaigas, kurios vykdo visuomenės sveikatinimo veiklą, skirtą Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gyventojams. Maloniai kviečiame dalyvauti!
Rėmimui gali būti teikiami projektai, kuriuose numatoma ugdyti atsakingą gyventojų požiūrį į visuomenės sveikatą, vykdyti sergamumo profilaktiką ir sveikatos stiprinimą.
Prioritetai 2018 m. bus teikiami projektams, skirtiems:
1. Sveikos gyvensenos skatinimas (alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas);
2. Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas (streso valdymas, psichosocialinių paslaugų plėtra);
3. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (laikysenos sutrikimų, dantų būklės, patyčių ir
traumų prevencija);
4. Sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.
Rengiant paraiškas, prašome susipažinti su Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu, kuriame išdėstytos privalomos projektų rėmimo nuostatos.
Projektų paraiškos teikiamos tik pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą paraiškų formą.
Paraiškos priimamos iki 2018-01-02 17.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos Vieno langelio poskyryje.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 51517, Asmens ir visuomenės sveikatos skyrius
2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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PERSEKIOJIMAS. Druskininkų mero priešininkai kanda ir Grūto parką įkūrusiam tėvui

Milda Kuizinaitė
LR korespondentė

Prokuroras – tai akylas, tai aklas

Nugriauti dalį ekspozicijos, bet neliesti privačios
pirties. Tokį nurodymą
statybos inspektoriams
pasiuntė prokurorai, nors
Grūto kaime abu statiniai
stovi ilgiau negu dešimtmetį. Svarbiausia – kas jų
šeimininkas.
Grūto parką netoli Druskininkų įkūrusiam Viliumui Malinauskui gali tekti nugriauti du
jame esančius statinius – stoginę su vitražu ir sovietinius
laikus primenančią sceną. Tokį
sprendimą priėmė Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos (VTPSI) Alytaus
skyrius.
Užkliuvo du statiniai
Atokiame kaime, miške, stovintys nedideli statiniai inspektoriams gal ir nebūtų užkliuvę, tačiau imtis skubių veiksmų juos
įpareigojo Kauno apygardos prokurorai. Vietos liberalai ir konservatoriai parašė skundą, esą Grūto
parkas pastatytas be leidimų. Ieškoti pažeidimų į Druskininkų mero
Ričardo Malinausko tėvui priklausantį Grūto parką inspektoriai
buvo siunčiami ne kartą. Net uoliausiems tikrintojams rasti tų pažeidimų nebuvo lengva – parko
teritorijoje stovinčiai galerijai, kavinei, muziejui, bibliotekai ir net
visiems čia nutiestiems takams
buvo išduoti leidimai. Nerasta tik
dviejų statinių – stoginės su vitražu bei scenos su užrašu „Menas
priklauso liaudžiai“ – dokumentų. Tačiau stoginės yra neišskirtiniai inžineriniai statiniai, neturintys net pamatų, todėl neaišku,
ar joms tikrai reikėjo leidimų. Inspektoriai tuo net nesidomėjo, nes
abiem statiniams – apie 18 metų,
o po statybų praėjus daugiau nei
dešimčiai metų yra taikomas senaties terminas.

Prokuroras
numojo
ranka į galiojančią tvarką, kad praėjus daugiau
nei 10 metų už nelegalias statybas bausti nebegalima.
Numojo ranka į senatį
Toks VTPSI atsakymas nepatiko Kauno apygardos prokurorui
Marijui Šalčiui. Kovoti su nelegaliomis statybomis pasiryžęs pareigūnas suabejojo, ar dvi stoginės Grūto parke tikrai pastatytos
anksčiau nei prieš dešimt metų,

Tikrintojams Grūto parke užkliuvo ši prieš 18 metų pastatyta scena

nes tiksli jų statybos data nenustatyta. Stoginės ir renginiams
skirtos scenos nuotraukų jau
buvo 1998–2000 metų spaudoje,
bet ieškoti jų prokuroras neturėjo
laiko. Grūto parko statiniai juk tokie svarbūs, kad pateikti informaciją apie juos M. Šalčius reikalavo
skubos tvarka. Druskininkų savivaldybės vadovus itin atidžiai stebintis Kauno prokuroras atrėžė,
kad VTPSI sprendimas nesurašyti savavališkos statybos aktų
dėl senaties – „nepagrįstas ir nemotyvuotas, todėl negali būti laikomas teisėtu“. Prokuroras numojo ranka į galiojančią tvarką,
kad praėjus daugiau nei dešimčiai metų už nelegalias statybas
bausti nebegalima.
„Jei savavališkus statinius po 10
metų galima pripažinti teisėtais,
tai ne tik skatintų savavališkas statybas, bet ir prieštarautų teisinės
valstybės principams“, – savo rašte inspekcijai išaiškino M. Šalčius.
Jis nurodė: „Reikalauti iš VTPSI
imtis priemonių pažeidimams pašalinti ir per 20 darbo dienų nuo
reikalavimo gavimo dienos apie
priimtus sprendimus informuoti
Kauno apygardos prokuratūrą.“
Neprašė kaimynų leidimo
Bet prokuroro M. Šalčiaus ryžtas kovoti su nelegaliomis statybomis išgaravo vos tik gavus
vienos Grūto kaimo gyventojos
skundą dėl kaimyniniame sklype
stovinčios liberalo Juozo Šarkaus
pirties. J. Šarkaus kaimynė savo
skunde nurodė, kad liberalo pirtis
stovi vos pusė metro nuo jos sklypo ribos, todėl statyboms turėjo
būti gautas jos sutikimas. Aiškindamasi situaciją specialistų ko-

misija nustatė, kad pirtis pastatyta pažeidžiant galiojančią tvarką,
per arti kaimyninio sklypo, o statybos nebuvo suderintos su kaimyne. Ši išvada buvo perduota
VTPSI. Liberalui J. Šarkui pateikus dokumentus, kad nuo pirties
statybų praėjo jau dešimt metų,
pretenzijų jam niekas nebereiškė.
Vienus baudžia, kitų – ne
J. Šarkaus kaimynei neliko nieko kita, kaip kreiptis į Druskininkus uoliai prižiūrintį ir viešąjį interesą esą vis ginantį prokurorą M.
Šalčių. Tačiau jis moteriai atsakė,
kad pareikšti pretenzijas dėl kaimyniniame sklype pastatyto statinio reikėjo per metus, nes vėliau
pateiktas skundas nebeturi teisinio pagrindo. Kodėl dėl pirties,
pastatytos prieš 10 metų, vietos
politiko bausti už savavališkas
statybas negalima, o V. Malinauską už laikinus 18 metų senumo
statinius M. Šalčius primygtinai
liepė nubausti?
Skundė tam pačiam pareigūnui
2015 metų pavasarį įrodinėjęs,
kad senaties terminas – tik statybos inspektorių išvedžiojimai,
2016-ųjų sausį M. Šalčius pareiškė, jog kreiptis į teismą dėl pirties
nugriovimo nebėra galimybės.
Nors nuo pirties statybų Grūto
kaime buvo praėję vos daugiau
nei dešimt metų, M. Šalčius kategoriškai nusprendė: „Praėjus
daugiau kaip dešimčiai metų viešojo intereso gynimo priemonių
taikymas pažeistų teisinio stabilumo bei teisėtų lūkesčių principus.“ Ar už visuomenės interesus
kovojantis prokuroras būtų gy-

nęs teisėtus lūkesčius, jei pirtis
nepriklausytų Druskininkų tarybos nariui J.Šarkui, kurio skundai
dėl kurorto savivaldybės vadovų veiksmų Seimo Antikorupcijos
komisijoje sudaro net kelis segtuvus? Vėliau jie lyg tyčia perduodami tirti prokurorui M. Šalčiui. Į
šio prokuroro rankas pateko ir
Druskininkų liberalų ir konservatorių rašyti skundai dėl Latežerio kaime esančios R. Malinausko paveldėtos sodybos.
Senoviniame Latežerio kaime
ne viena sodyba stovi ant Ratnyčios upės kranto, arčiau nei 5
metrai nuo vandens, tačiau nei
M. Šalčiui, nei kitoms tarnyboms
tai nerūpi.
Persekiojo pusantrų metų
Į vietos veikėjų skundus uoliai
reaguojantis M.Šalčius dar 2013
metais ėmė aiškintis, ar Druskininkų mero tėvas V. Malinauskas
1992 metais teisėtai gavo sklypą Grūto kaime, tuo metu dar priklausiusiame Varėnos rajonui.
Skundai dėl žemės sklypo Grūto
kaime pasipylė iš karto po to, kai
Druskininkų meras ir jo tėvas pastebėjo, kad neteisėtai buvo tikrinami jų registro duomenys. Nors
jokių pažeidimų neįžvelgusi Kauno apygardos prokuratūra 2014
metais tyrimą nutraukė, prokuroras M. Šalčius stengėsi nenuleisti rankų. Jis pradėdavo vis naujus
tyrimus, o tėvas ir sūnus viešojoje erdvėje nuolat buvo vadinami
žemgrobiais.
Dėl miško nekovojo
Ne mažiau stropiai šis prokuroras aiškinosi ir tai, ar Druskininkų meras R. Malinauskas šalia

savo namų neužėmė valstybinės
žemės sklypo, nors skundo autorius buvo skandalingai pagarsėjęs buvęs teisėjas ir advokatas,
Druskininkų gynimo fronto vadovas Saulius Vaikšnoras. Susirūpinęs, ar gyventojai gali patekti į Vijūnėlės parką, M. Šalčius
pats įpareigojo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorę pateikti informaciją apie sklype
esančius želdinius ir tvenkinį. Paaiškėjo, kad ši teritorija buvo aptverta dar dešimtmetį iki žemės
skyrimo V. Malinauskui. Visai kitaip Kauno apygardos prokuroras reagavo į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) pranešimą
apie kitoje Vijūnėlės tvenkinio pusėje, Pakalnės gatvėje, galimai
savavališkai užimtus 10 arų valstybinio miško. Prokuroras nurodė, kad valstybės žemės užėmimo atvejus turi aiškintis pati NŽT,
ir jos atstovams patarė savarankiškai kreiptis į teismą. Ar galėjo
būti kitaip? Juk vienas sklypo savininkų – nuolatinis skundų apie
Druskininkų valdžią rašytojas liberalas Valdas Trinkūnas. Pagalbos iš prokuratūros nesulaukusi NŽT visus teismus dėl sklypo
vaizdingoje vietoje pralaimėjo.
Prokuroras – nepajudinamas
Kodėl visi su R. Malinausku ir jo šeimos nariais susiję
skundai jau 6 metus perduodami tam pačiam prokurorui
M. Šalčiui? Norėdamas išsiaiškinti, ar tai nėra ilgalaikis
ir neteisėtas persekiojimas,
Druskininkų meras praėjusių metų gruodį kreipėsi į
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą Darių Valkavičių. Susipažinti su
mero skunde išdėstytais argumentais ir savo pavaldinio
M. Šalčiaus nagrinėjamomis
bylomis Kauno prokuratūros
vadovui užteko vos kelių dienų. Tik ar prokuratūros vadovas per tiek laiko iš tiesų pats
spėjo atlikti tyrimą ir parengti atsakymą? O gal šis darbas
buvo patikėtas pačiam M. Šalčiui? D. Valkavičius nenustatė, kad M. Šalčiaus veiksmai
Druskininkų mero ir jo šeimos
narių atžvilgiu būtų neteisėti,
tendencingi ir neobjektyvūs.
Prokuratūros vadovas neįžvelgė pagrindo nušalinti M.
Šalčiaus nuo tyrimų, susijusių
su R. Malinausku ir Druskininkų savivaldybe. „Jei M. Šalčiaus priimti sprendimai jums
nėra priimtini, tai nėra ir negali būti pagrindas jų naikinti
ar nušalinti jį nuo vykstančių
teismo procesų“, – teigiama
D. Valkavičiaus atsakyme.
„Lietuvos rytas“, 2017-11-25
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Druskininkuose atidarytas Kalėdinių eglučių parkas, įžiebta didžioji
Kalėdų eglė ir įrengta prakartėlė
atkelta iš 1 psl.

Atidaryta prakartėlė
Didžiosios miesto eglės įžiebimo šventės metu veikė Kalėdų
senelio paštas – jį užplūdo gausybė vaikų laiškų, išmargintų taip išradingai, kaip tik gali būti turtinga
kūrybinė vaikų fantazija.
Sekmadienį Pramogų aikštėje atidaryta prakartėlė. Šalia
didžiosios miesto eglės atidarytą prakartėlę su gyvomis avelėmis pašventino Druskininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius; prakartėlės atidarymo ceremonijoje deramą
nuotaiką sukūrė giesmes atlikęs
choras „Druskininkai“ (vad. Inga
Vagnoriūtė).
„Mano Druskininkai“
informacija

Judėjimo „Už Druskininkus“ eglutė

UAB AD TRANSPORT eglutė

Druskininkų „Eglės“ sanatorijos eglutė
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos eglutė
tęsinys 5-6 psl.

6

2017 m. gruodžio 7 d.

Savaitraščio Nr. 133

atkelta iš 5 psl.

Vaikų dienos centro „Džiugučiai“ eglutė

Lopšelio-darželio „Žibutė“ eglutė

Druskininkų gidų grupės „Artelė“ eglutė
Atostogų namų „Saka“ eglutė

Centro AQUA eglutė

UAB „Oetiker Lietuva“ eglutė

Medžiotojų klubo „Giraitė“ eglutė
MB „Treniruotas protas“ eglutė

„Grand SPA Lietuva“ eglutė

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro eglutė

Leipalingio progimnazijos eglutė
Ingos gėlių galerijos eglutė
VšĮ „Profesijų spektras“ eglutė

Kauno AVMI eglutė

VšĮ VŽDRMC Druskininkų filialo eglutė

Druskininkų švč. M.M. Škaplierinės parapijos namų bendruomenės eglutė

Karių reabilitacijos centro eglutė

„Atgimimo“ mokyklos eglutė
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UAB „Juvelyrikos studija“ eglutė
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos eglutė

Leipalingio
eglutė

miestelio

bendruomenės

UAB „Druskininkų RASA“ eglutė

UAB „Savas tikslas“ eglutė

Viečiūnų progimnazijos eglutė
UAB „Holmbergs Safety System“ eglutė

Neravų kaimo bendruomenės eglutė

„Deivido studijos“ eglutė

Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro eglutė

Reabilitacijos centro UPA eglutė

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ eglutė

„Ryto“ gimnazijos eglutė

UAB „Transdosa“ eglutė

Druskininkų VVG eglutė

UAB „Kautros keltuvai“ eglutė
UAB „M-Filter EU“ eglutė

Druskininkų JUC eglutė

Per eglučių parko įžiebimą Druskininkų LIONS moterų klubas rinko lėšas 1,5
metų Elvitos širdies operacijai, pardavė
300 keksiukų

Druskininkų švietimo centro eglutė
Laimos Rekevičienės ir Druskininkų kultūros centro archyvo nuotraukos
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Kaip apsaugoti Kalėdų senelius nuo streso?

Prisipažinkite, visi esame gavę dovanų, kurios dabar dulka tamsiame lentynos
kampe. Arba esame buvę situacijoje, kai įteikę dovaną iš
mandagaus „aaačiūūū...“ supratome, kad šįkart nepataikėme. Ką daryti, kad per šių
metų Kalėdas visi gautų tai,
ko nori? Duokite Kalėdų seneliams užuominas, kurias su
„Telia“ jie lengviausiai pavers
dovanomis.
Paklausus „ko norėtum dovanų?“, dažnas atsako „baik
tu, nieko nereikia“. Bet ar tikrai
džiaugtumėtės, jei po kalėdine
eglute nieko nerastumėte? Atsiminkite, perdėtas kuklumas dar

niekam nepagelbėjo.
Be to, mokslinių tyrimų duomenimis, Kalėdos daugeliui gyventojų kelia stresą, kuris dažnai
susijęs su ilgomis valandomis,
skirtomis kalėdinių dovanų paieškoms. Prisiminkite ir save situacijose, kada artėjant mylimo žmogaus gimtadieniui, ilgai sukote
galvą, kokia dovana jį pradžiugintų. Tai tikrai ne pats maloniausias
procesas. Subtiliai užsiminę apie
savo svajonę, nuo streso apsaugosite ir savo Kalėdų senelį.
Apie svajones pasakokite
žaismingai
Nebūtina tiesiai šviesiai išrėžti, kad Kalėdoms norėtumėte

Tarptautiniame jaunųjų
pianistų konkurse „Edelweiss
2017“ – druskininkiečių sėkmė

M. K. Čiurlionio meno mokyklos 3 klasės moksleivis A. Navickas (mokytoja N.
Kalvaitienė) savo amžiaus kategorijoje
tapo II-osios vietos laureatu ir buvo apdovanotas specialiu diplomu už geriausiai atliktą lietuvių kompozitorių kūrinį/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Lapkričio 30-gruodžio 1 dienomis Vienoje (Austrija) surengtame II-ajame tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse
„Edelweiss 2017“ drauge su
jaunaisiais pianistais iš Austrijos, Vokietijos, Rusijos, Ukrainos, Maltos, Turkijos, Azerbai-

džano ir Lietuvos dalyvavo ir
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos auklėtiniai.
Konkurso dalyviai varžėsi skirtingose amžiaus, muzikos mokyklų bei menų gimnazijų kategorijose. Tarptautinį žiuri sudarė
nariai iš Austrijos, Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Turkijos ir Azerbaidžano.
Konkursas surengtas Klaviergalerie Wien „Kaiserhal“ salėje, kurioje jaunieji atlikėjai turėjo galimybę skambinti puikiu Steinway
fortepijonu.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos 3 klasės moksleivį Augustą Navicką (mokytoja N.
Kalvaitienė) šiame konkurse lydėjo sėkmė. Jis savo amžiaus kategorijoje tapo II-osios vietos laureatu ir buvo apdovanotas specialiu
diplomu už geriausiai atliktą lietuvių kompozitorių kūrinį.
Džiugu, kad šiame konkurse dalyvavęs buvęs Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
moksleivis Kristijonas Megelinskas (mokytoja S. Milušauskaitė),
šiuo metu besimokantis Vilniaus
M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje mokytojos ekspertės Gabrielės
Kondrotaitės fortepijono klasėje,
savo amžiaus kategorijoje laimėjo GRAND PRIX.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

naujo televizoriaus. Tiek jums,
tiek jūsų artimiesiems ir pačiam
Kalėdų seneliui bus daug smagiau, jei apie savo svajones papasakosite žaidimo forma.
Pavyzdžiui, rinkitės saldų kelią ir
savo kalėdinį norą išpieškite karštu šokoladu arba aviečių uogiene
ant namiškiams iškeptų blynų. Kai
kartu su vaikais karpysite snaiges
ir kalėdinius varpelius šventinei
girliandai, iš popieriaus iškirpkite ir savo svajonių dovanos kontūrus. Juos galite išpiešti ir ant aprasojusio veidrodžio stiklo – į darbus
besiruošiantys namiškiai tikrai tai
pastebės. Svarbiausia – nebijokite žaisti.
Nukreipkite teisinga linkme

Jei jau esate nusižiūrėjęs
savo svajonių dovaną ir žinote,
kur ją galima įsigyti pigiau, papasakokite apie tai. Taip sutaupysite Kalėdų senelio laiką ir pinigus – juk jis nebūtinai žino,
kur už vos 1 centą galima gauti „Sony Playstation 4“.
O idėjų, ką norėtumėte dovanų sau arba savo artimiesiems
galite prisirinkti užsukę į „Telia“
saloną. Per šias šventes čia visų
laukia ne tik įspūdingos nuolaidos įrangai bei paslaugoms, bet
ir itin vertingos dovanos. Štai jų
sąrašas:
Žaidimų kompiuteris „Sony
Playstation 4“ už 1 ct užsisakius „Telia“ namų interneto ir te-

levizijos rinkinį „Namai 3“ ir pasirašius dvejų metų sutartį;
Planšetinis
kompiuteris
„Lenovo Tab 10“ už 1 ct užsisakius 4G ar šviesolaidinį internetą namams ir pasirašius dvejų
metų sutartį;
Iki 399 eurų kainuojančias
JBL arba „Harman Kardon“
kolonėles už 1 ct įsigyjant išmanųjį telefoną kartu su mobiliojo ryšio paslaugų planu;
Išmaniąją televizija tris mėnesius nemokamai perkant televizorių.
Atsiminkite, kad gauti tai, ko
norite, yra visai paprasta – tereikia tik užsiminti. Kalėdų seneliai
užuominas tikrai supras.
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Druskininkų jaunimo užimtumo centre –
ir psichologinio imuniteto stiprinimas
Krizės yra neišvengiamos
jauno žmogaus gyvenime. Dažnai jos būna sumažėjusios savivertės, pasitikėjimo savimi
ir kitais priežastis. To išvengti mokėmės, Druskininkų jaunimo užimtumo centre kalbėdami su jaunimu atvirai apie tai,
kas yra krizė ir kaip su ja kovojama. Lankėmės krizės įveikimo centruose Druskininkų ir
Vilniaus savivaldybėse, norėjome susipažintu su įstaigomis, kurios padeda krizių ištiktiems žmonėms.
Jaunuoliams, siekiantiems daugiau, nei tik pažinimo, organizavome poros mėnesių trukmės intensyvius susitikimus su psichologu.
Grupė, vedama lektoriaus, gilinosi į savo baimes, išbandė įvairias
metodikas, kurias taikant, galima
geriau save identifikuoti, dirbti komandoje, reflektuoti išgyvenimus.

Lapkričio mėnesį organizuoti seminarai merginoms ir vaikinams,
siekiant aptarti asmeniškesnes
situacijas, moteriškumo ir vyriškumo sampratą. Kas yra psichologinė savigyna ir kaip save motyvuoti? Tai vieni iš klausimų, kuriais
diskutuota seminaro metu. Norint
suteikti ne tik žinių, bet ir praktinių
įgūdžių, buvo pristatyta ir viena iš
asmeninio tobulėjimo priemonių –
Aikido. Pusmetį trukęs projektas
baigėsi. Mus džiugina jaunuolių
įsitraukimas, aktyvus dalyvavimas
ir matomas pokytis – daugiau šypsenų ir pozityvo.
Na, o gruodžio 14 d. 17 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centras
kviečia jaunimą į šventinį Kalėdų
vakarėlį. Laukiame jūsų su gera
nuotaika ir noru pasilinksminti!
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija

Jaunimui pristatyta ir viena iš asmeninio tobulėjimo priemonių – Aikido/ Druskininkų jaunimo užimtumo centro archyvo nuotrauka

Mažojo futbolo turnyre varžėsi vaikai ir
jų tėveliai

Mažojo futbolo turnyro nugalėtojai/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Lapkričio 27-oji – lopšeliodarželio „Žibutė“ gimimo diena. Pernai per jubiliejinį, 45-ąjį
gimtadienį, surengtas mažojo
futbolo turnyras visiems taip
patiko, kad nuspręsta tokį turnyrą darželio gimtadienio proga organizuoti kasmet.
Taigi šiemet lapkričio 27 d. į
salę sugužėjo aštuonios komandos – keturios vaikų ir keturios
tėvelių – iš „Varpelio“, „Ežiuko“,
„Pelėdžiuko“ ir „Saulutės“ grupių
su savo sirgaliais. Pasveikintos
darželio direktorės, sudainavę
olimpinį miško himną, komandos
susikaupė rimtai kovai aikštelėje.
Šiemet, kaip niekada, gausų įvarčių „lietų“ vos spėjo fiksuoti varžybų teisėjas, Druskininkų sporto

centro futbolo treneris (ir „Pelėdžiuko“ grupės auklėtinės Godutės tėtis) Aurimas Kadziauskas
bei jo pagalbininkė, darželio kūno
kultūros mokytoja Edita. Sirgaliai, paraginti Kiškiuko Olimpiuko
(auklėtoja Odeta) irgi nesnaudė
– salė tiesiog „plyšo“ nuo dūdelių
garsų ir skanduočių. Kad žaidėjams ir sirgaliams azarto būtų dar
daugiau, meninio ugdymo mokytojas Linas „nepagailėjo“ skambių rokenrolų.
Bet ir smagiausios varžybos vienąkart baigiasi... Maršu sutiktos,
rikiavosi komandos, pagal užimtą vietą apdovanotos visų spalvų
medaliais. Šiemet vaikų kategorijoje nugalėjo ir aukso medaliais pasipuošė „Ežiuko“ grupės komanda.

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

Nugalėtojai gruodžio šešioliktąją
vyks į Kaune veikiančią Nacionalinę futbolo akademiją, ten dalyvaus
smagiame ir didžiausiame Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikų renginyje „Futboliuko Kalėdos“.
Tarp tėvelių komandų nugalėtojais tapo „Varpelio“ grupės vaikučių tėčiai. Jie ir iškovojo pereinamąją Darželio taurę, kuri visus
metus puikuosis „Varpelio“ grupėje ir lauks kito darželio gimtadienio, kitų vaikų bei tėvelių, kurie, tikimės, taip pat entuziastingai
dalyvaus mažojo futbolo turnyre ir
dovanos darželiui gražų žaidimą
bei įspūdingus įvarčius.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
informacija

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4
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Edukacinė išvyka į Žemaitiją

„Atgimimo“ mokyklos mokytojai džiaugiasi, pabuvoję Žemaitijoje, daug pamatę, praplėtę savo akiratį, susipažinę su įdomiais ir energingais žemaičiais, o per juos pažinę ir Žemaitiją/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Zita Lapinskienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos ir tikybos mokytoja
Kai mokyklos direktorė Danutė Časienė pasiūlė edukacinę išvyką į Žemaitiją, labai
apsidžiaugėme ir lapkričio 17ąją 29 keliautojai leidomės į
dviejų dienų kelionę: aplankyti Telšius, Plungę, poeto V. Mačernio ir rašytojos Žemaitės
tėviškę, pabuvoti Plungės M.
Valančiaus pradinėje mokykloje, pasisemti naujų idėjų, susipažinti su krašto geografijos,
istorijos, tarmės, lietuvių literatūros, etnokultūros paveldu.
Važiuodami autobusu grožėjomės Žemaitijos lygumomis, prisiminėme, kad Varnių kunigų seminarijoje mokėsi rašytojas M.
Valančius, poetai A. Barnauskas,
A. Vienažindys. Pasiekėme Telšius – Žemaitijos sostinę. Pažintį su šiuo miestu pradėjome nuo
krašto muziejaus „Alka“, įkurto
1932 m., kuriame veikia archeologijos, istorijos, monetų, gamtos, dvarų paveldo, etnografijos, liaudies meno ekspozicijos.
Čia mes susipažinome su krašto
gamta, žmonių buitimi, grožėjomės turtinga meno kūrinių kolekcija. Ekskursiją tęsėme „Džiugo“
sūrio namuose. Vėliau susirinkome Durbės mūšio skverelyje,
kuriame mūsų jau laukė Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus pirmininkas Andrius Dacius.
Pirmiausia jis mus parodė paminklą, skirtą Durbės mūšio pergalės dienai paminėti ir apie jį papasakojo. Aplankėme įspūdingą
Telšių katedrą, pavadintą Šv. Antano Paduviečio vardu. Atnaujintoje, anksčiau buvusioje turgaus
aikštėje, gidas mums parodė įdomų meno kūrinį – miesto planą,
pritaikytą akliesiems – telšiškės,
dailės akademijos studentės, darbą. Labai patiko akmeninė siena,
nusidriekusi palei Katedrą, kurioje sužymėti svarbiausi Žemaitijos
įvykiai: mūšiai, žymiausios įvykių
datos, Krikštas.
Atsidūrėme centrinėje miesto
aikštėje prie skulptūrų: bokšto su
laikrodžiu ir lokiu bokštelio viršūnėje, skulptūros-žaidimo, „Skaliko“, „Žemaitijos gaublio“. Gidas
papasakojo, kad Telšiuose yra
daug žydiškos architektūros, nes
kažkada daugumą miestiečių sudarė žydai. Dar ir dabar yra išlikęs
senasis ješiboto pastatas.
Jau sutemus, nuvykome į Biržuvėnų dvarą. Sužinojome šio dvaro istoriją, pamatėme senų rak-

tų bei kėdžių kolekciją. Visiems
labai patiko žaidimas: gidė liepė
atsisėsti ant labiausiai patikusios
kėdės. Kai visi susėdome, ji liepė
pažiūrėti, kas parašyta kitoje kėdės pusėje. O ten buvo parašyta: Meilė, Sveikata, Sėkmė, Tinginystė, Godumas… Gidė ragino
nenusiminti, jeigu pataikėme atsisėsti ant „blogos“ kėdės. Atsisveikindama ji mums įteikė raštelius
su gražiais palinkėjimais.
Antrąją dieną aplankėme Plungės vyskupo M. Valančiaus pradinę mokyklą, kuri neseniai turėjo katalikiškos mokyklos vardą.
Mokykloje mus pasitikusi direktorė Vida Turskytė papasakojo įstaigos sukūrimo istoriją ir pristatė
dabartinę jos veiklą. Mokykla nedidelė, bet labai jauki. Joje mokosi
tik 1-4 klasių mokiniai – kartu mokosi ir vaikai su negalia. Kiekvienas mokytojas rado daug įdomių
ir prasmingų savo veiklos detalių,
kurias pritaikys darbe. Grožėjomės išradingu sprendimu panaudoti mokinių darbelius rekonstruotose buvusio darželio patalpose,
atradome daug pragmatiškų mokytojų darbų, tinkamų kasdienei veiklai. Žavėjomės skoningai
įrengtais kabinetais.
Pasisvečiavę mokykloje, išvykome į Plungės dvaro sodybą, užimančią net 58,3 ha parko ploto.
Išlikę daug pastatų: Mykolo Oginskio centriniai rūmai, žirgyno statinys. Plungės dvaro valdytojai dažnai keitėsi. 1806 metais dvaras
buvo parduotas Platonui Zubovui, o vėliai jis dvarą pardavė kunigaikščiui Mykolui Oginskiui. Kunigaikštis tęsė Oginskių giminės
tradicijas, čia buvo įsteigęs orkestro mokyklą, kurioje mokėsi
dailininkas ir kompozitorius M. K.
Čiurlionis. Šie rūmai – vieni iš gražiausių XIX a. architektūrinių statinių Lietuvoje, dėl didingumo bei
grožio vadinami „Žemaitijos Versaliu“. Rūmus supa parkas, kuriame auga vienas seniausių ir didžiausių ąžuolų Lietuvoje. Šiuose
rūmuose dabar yra įkurtas dailės muziejus. Supažinome su įvairių dailininkų meno kūriniais. Ypač
patiko Onos Riaubaitės-Stankevičienės tekstilė, medžio drožėjo
Vytauto Ulevičiaus, kalvininkystės
meistro Vytauto Jaručio darbai.
Gerą įspūdį paliko tekstilės paroda
„Eksperimentai su šviesa“.
Išlikęs ir neseniai renovuotas
laikrodinės-oranžerijos
pastatas – pats seniausias išlikęs dvaro statinys ir seniausias mūrinis
pastatas Plungėje: mūro pamatų akmenyje yra išlikusi data –

1846 metai. Parke stovėjusią Zubovų pilaitę laikrodinę-oranžeriją
M. Oginskis naudojo kaip sodininko buveinę ir oranžeriją. 2012 metais pilaitė ir joje esantis laikrodis
restauruoti, čia įsikūrė Plungės
rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Įspūdinga pasakotoja, bibliotekos darbuotoja Virginija Liutikaitė, šmaikščiai ir vaizdingai
pateikė visą bibliotekos susikūrimo istoriją ir jos darbščių žmonių naudingą draugystę su visais
miestelio gyventojais, mielų, skaitytojams patrauklių idėjų įgyvendinimą, keistus senovinius prietaisus ir jų panaudojimą dabar.
Šaltojo karo muziejus Plateliuose mus sugrąžino į praėjusio amžiaus septintą-devintą dešimtmečius. Tai vienintelė Europoje
ekspozicija, įrengta viename pirmųjų Sovietų Sąjungos požeminiame balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse.
Pamatėme slaptus įrenginius, sudėtingą branduolinių įrenginių apsaugos sistemą, raketų paleidimo
pulto raktelį, kurį pasukus, raketa
būtų paleista akimirksniu ir mūsų
pasaulio jau nebebūtų. Matėme
gilią raketos paleidimo šachtą.
Gana šiurpus vaizdas. Iš muziejaus išėjome prislėgti.
Kadangi visą dieną smarkiai lijo,
mūsų planas nuvykti į Šarnelę ir
surengti poetinę kompoziciją, aplankyti poeto V. Mačernio kapą
nepavyko. Bet aplankėme Bukantės dvaro sodybą, rašytojos Žemaitės tėviškę – tipišką medinį
liaudies architektūros dvarelį. Neseniai buvo atgaivintas ponų namas, atstatyti du ūkiniai pastatai.
Mažoji Bukantė XVIII a. pabaigoje
priklausė Šateikių dvaro valdytojams grafams Pliateriams. Antanas Beniuševičius, Julijos Žemaitės tėvas, tarnavo Pliateriams,
kurie jam pavedė tvarkyti Bukantės palivarką. 1845 m. čia gimė
Julija Beniuševičiūtė-Žemaitė, lietuvių liaudies rašytoja klasikė.
Jau visai sutemus, pajudėjome
namų link. Visi labai džiaugėmės,
pabuvoję Žemaitijoje, daug pamatę, praplėtę savo akiratį, susipažinę su įdomiais ir energingais
žemaičiais, o per juos pažinę ir
Žemaitiją. Su mokytojais esame
aplankę dalį Lietuvos: Pakruojį,
Joniškį, Uteną, Molėtus, Biržus,
Anykščius, Kėdainius, dabar Telšius, Plungę... Tikimės dar daug
gražių ir slėpiningų istorinės praeities turtų ir meno vertybių pamatyti ir kitose Lietuvos miestuose bei pasidžiaugti gimtinės
grožiu.

KALĖDINĖS RESTORANO „PUŠYNAS“ NAUJIENOS:
• iki gruodžio 18 dienos priimami užsakymai Kalėdiniams
patiekalams: keptos antys, slėgtainiai, užkandukai;
• organizuojame Kalėdines Padėkos pietus ar vakarienes darbo kolektyvams, bičiuliams, draugams;
• susitikimas su Kalėdų Seneliu ! Gruodžio 14 d. 18:20
val. (veiks Kalėdinis paštas)
Užsakymų priėmimas bei stalelių rezervacija
telefonu: 8 687 30889
Taikos g. 6, Druskininkai viešbutis „Pušynas“

Rėmeliams iki gruodžio 31 d. 10 proc. nuolaida. Platus rėmelių
pasirinkimas, veidrodžių, paveikslų rėminimas,
suvenyrai, dovanos ir dovanų pakavimas.
PC „Malonė” (IKI), Čiurlionio g. 107, Druskininkai.
Tel. 8 673 000 33

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

Renginiai

Gruodžio 7 d. 19 val. Koncertas „Kalėdinė svajonė“. Dalyvaus Druskininkų miesto ansamblis „Rasa“, vadovaujamas Algimanto
Padegimo („Draugystės“ sanatorijos „Raudonojoje“ salėje)

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti,
Mylimo Tėvelio niekada.

Gruodžio 8 d. 16 val. Literatūrinė popietė „Trys Džeimsai Bondai iš Žemaitijos“:susitikimas su rašytoju Regimantu Dima ir
naujų istorinių romanų „Vilniaus plovas“, „Bronislovas ir imperatorius“, „Gyvenimo stebėtojo memuarai“ pristatymas. Popietę ves
bibliotekininkė Audronė Smaliukienė.Įėjimas nemokamas („Draugystės sanatorijos“ Centrinių rūmų 207 kab. II a.)
Gruodžio 8 d. 16 val. Paslaugų centro 1 aukšto salėje Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ organizuoja nemokamą
seminarą „Cukrinio diabeto pasekmės“. Lektorė – Aušra Krivolap (Kauno universitetinės klinikos diabetologė). Po seminaro visiems
norintiems bus atliekami gliukozės kiekio kraujyje tyrimai.

Nuoširdžiai užjaučiame Vilmą Jakimavičienę
dėl mylimo Tėčio mirties.

Gruodžio 9 d. 16 val. Kalėdų senelio ir Snieguolės pokštai bei žaidimai. Veiks Kalėdų senelio paštas (Pramogų aikštė)
Gruodžio 10 d. 16 val. Ryčio Cicino ir Aušrinės koncertas „Lai skamba šlageriai“. Bilieto kaina – 6 Eur, renginio dieną – 7 Eur.
Daugiau informacijos tel. 8 623 43166 (Viečiūnų bendruomenės centre)
Gruodžio 11 d. 11 val. Kūrybinė valandėlė „Angelų baltų baltumas...“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30,
Leipalingis)
Gruodžio 12 d. 15.30 val. Leidinio „Tautotyros metraštis“ 7 tomo pristatymas. Dalyvaus leidinio sudarytojas „Tėvynės pažinimo
draugijos“ pirmininkas J. Laurinavičius, koncertuos ansamblis „Tau“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.
13)
Gruodžio 14 d. 13 val. Literatūrinė popietė „Poezijos ir dainų posmai, belaukiant šv. Kalėdų“. Dalyvaus Alytaus apskrities
literatų klubas „Tėkmė“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

VšĮ VŽDRMC Druskininkų filialo kolektyvas
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą.
(R. Vinterz)
Nuoširdžiai užjaučiame Domą Basalyką bei artimuosius,
mirus mylimai žmonai.
Druskininkų krašto klubas,
Cimakavo bendruomenė

Gruodžio 15 d. 19 val. Poezijos ir dainų vakaras „Tu mirksnis žvaigždės ir snaigė delne“. Atlikėjai: Audronė Padegimaitė ir
Jonas Subačius („Draugystės sanatorijos“ centrinių rūmų II a., Raudonojoje salėje)
Gruodžio 16 d. 16 val. Alytaus miesto teatro aktorių spektaklis „Kalėdos. Siunta“. Veiks Kalėdų senelio paštas (Pramogų aikštė)

Likimas atima artimą žmogų,
ir diena tamsesnė atrodo...
Gyvenimo laikrodis sukasi ratu,
pakeisti to negalim, tik mintyse pabūti kartu...

Parodos
Gruodžio 9 d. 15 val. menininkės Gintarės Kuznecovaitės tekstilės parodos „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“
atidarymas (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Jubiliejinė Prano Gailiaus (1928-2015) paroda „Lietuviška siuita“, skirta 90-osioms dailininko gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Paroda apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį veiks iki gruodžio 9 d. (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda „Piliakalnių sakmės“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Romą Baranauskienę.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties
valandą.

Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa. Iki gruodžio 31 d. kviečiame Druskininkų savivaldybės moksleivius aplankyti
„Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“ parodą
nemokamai (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės mokinių piešimo darbų „Portretas“ „Autoportretas“ paroda
(mokytoja G. Baublytė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų M .K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus kūrybinių darbų pasakų motyvais paroda (mokytoja
G. Kupčinskienė) (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Edukaciniai užsiėmimai
Gruodžio 5, 7, 12, 14, 19, 21 dienomis 15 val. vyks edukaciniai užsiėmimai „Pasigamink Kalėdinį žaisliuką ir atviruką Muziejuje“.
Daugiau informacijos tel. (8 313) 51024 (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
Gruodžio 14 d. 11.00-16.00 val. vyks unikali, nemokama edukacinė programa „Padėk man padaryti pačiam“, paremta M.
Montessori metodu. Kviečiame registruoti moksleivių grupes el. p.: ciurlioniomemorialinis@gmail.com adresu arba tel.: 8 675
88931 (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9).

Nuoširdžiai dėkojame komunalinio ūkio vyrams, kurie pjovė medžius, už sutvarkytą aplinką, o kiemsargiui V. Balioniui – už kruopštų darbą.
Liškiavos g. 17 namo gyventojai
Nuoširdus AČIŪ Jonui Magelinskui už turėklą, kurį padarė koridoriuje.

Folkloro ansamblio „Stadalėlė“ nariai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Už paguodos žodžius skaudžią mūsų šeimai valandą, palydint
paskutinėn kelionėn mūsų Mamytę Domilę Maknienę, nuoširdžiai dėkojame padėjusiems, užjautusiems, pasidalijusiems liūdesiu: bendradarbiams, kaimynams, draugams, giminėms ir visiems, buvusiems šalia.

Monika Bleizgienė

Maknių šeima

Atidarytas šiaurietiško ėjimo žiemos sezonas

Žygis subūrė apie 300 šiaurietiško ėjimo entuziastų ne tik iš Druskininkų, bet ir iš visos Lietuvos/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su
Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija gruodžio praėjusį šeštadienį organizavo šiaurietiško ėjimo
žiemos sezono atidarymą. Prie
Druskininkų kempingo susibūrė
apie 300 šiaurietiško ėjimo entuziastų ne tik iš Druskininkų, bet ir iš
visos Lietuvos.
Pasivaikščioti šiaurietiškai buvo
siūloma net neturintiems tam skirtų lazdų – jas organizatoriai davė visiems, norėjusiems dalyvauti žygy-

je. Prieš pasileidžiant į žygį, buvo
atlikta mankšta, o vėliau žygeiviai
su profesionaliais šiaurietiško ėjimo
instruktoriais įveikė 6 arba 9 kiliometrų trasas. Kvėpuodami gaiviu, pušimis kvepiančiu oru, grožėdamiesi
laukine gamta, Ratnyčėlės krantais,
žygio dalyviai dalijosi patyrimais bei
išgyvenamais pojūčiais, kuriuos suteikė gražūs vaizdai.
Po žygio jo dalyviai buvo pakviesti į Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą, kuriame organizuotas proto mūšis „Druskininkai

– sveikatos miestas“. Jį sudarė
trys turai. Pirmajame ture buvo pateikti klausimai, susiję su fiziniu
aktyvumu. Antrajame – užduoti
klausimai apie šiaurietišką ėjimą,
o trečiajame ture dalyviams reikėjo atsakyti į klausimus, susijusius
su Druskininkai.
Renginio pabaigoje susumavus
komandų surinktus taškus, paaiškėjo, kad pirmąją vietą užėmė komanda „8 žingsniai“. Jai įteikti Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro įsteigti prizai.

Dėkojame Druskininkų turizmo
ir verslo informacijos centrui už
suteiktas patalpas ir pagalbą, organizuojant renginį, visiems renginio dalyviams – už aktyviai praleistą laiką.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad šiaurietiškas ėjimas – puiki fizinio aktyvumo ir
sveikatos saugojimo bei stiprinimo forma, kurioje galima panaudoti iki 90 proc. raumenų (dirba
ne tik kojų, bet ir viršutiniai kūno

raumenys), sudeginti nuo 20 iki
50 proc. daugiau kalorijų, nei einant tokiu pačiu tempu be lazdų.
Šis ėjimas naudingas žmonėms,
norintiems suvaldyti antsvorį, treniruoti nugarą bei ugdyti taisyklingą laikyseną. Šiaurietiškas
ėjimas tinka bet kurio amžiaus
žmonėms, bet kokiu oru ir bet kuriuo metų laiku.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

12

Savaitraščio Nr. 133

2017 m. gruodžio 7 d.

2017.12.08 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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.
Dvylika beždžionių.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Pasmerkti 2“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“.
„Bruto ir Neto“ (k.).
„Moterys meluoja geriau“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Ledynmetis 2. Eros pabai-

07:55
08:55
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
16:30
18:30
19:30
ga“.
21:15 „Bėgantis labirintu“.
23:35 „Ekstraordinarių džentelmenų lyga“.
01:40 „Širdžių ėdikas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
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 KK2 (k).
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 Druska.
23:05 Pragaro vaikis.
01:20 Keršto valanda (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
08.20 Gyvenimo būdas.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.50 „Pražūtingi smaragdai“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Slaptas augalų gyvenimas.
Saulės link“.
06.35 „Jaunikliai“.

06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
22:05 Juodasis griaustinis.
00:00 Universalus karys. Sugrįžimas (k).
01:30 „Begėdis“.
02:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:10 Juodasis griaustinis (k).

2017.12.09 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 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Neįmintos ungurio paslaptys.
12:45 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai. Į pagalbą kitiems.
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. Palšas žirgas.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:20 Premjera. Vasara vasarį.
01:05 Pasaulio dokumentika. Neįmintos ungurio paslaptys (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai. Į pagalbą kitiems (k.).
02:45 Klausimėlis.lt (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „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 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Barbė ir rokenrolas“.
12:10 „Niko. Kelias į žvaigždes“.
13:50 „Flinstounai“.
15:25 „Princesė“.
17:20 „Ekstrasensai detektyvai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Vienas namuose“.
21:35 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Atkirtis“.
23:50 „Juodabarzdis“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Anapus
tvoros.
11:35 Meškiukas Jogis.
13:15 Jau baigėm?
15:05 Kelionė į Ameriką.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.

19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 3.
21:15 Paskutinis tėvų išbandymas.
Mažieji Fokeriai.
23:10 PREMJERA Sekso abėcėlė.
01:10 Druska (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Žemė iš paukščio
skrydžio“.
08.30 „4 kampai“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Moterų balsas. Dabar.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Varno spąstai“.
15.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.40 „Vera. Varno spąstai“.
04.10 „Detektyvas Morsas“.
05.40 Muzikiniai sveikinimai.
06.20 „Mainai gamtoje“.
06:00 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Keturios stichijos“.
12:40 „Reali mistika“.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Kas žudikas?“.
17:00 LKL čempionatas. Vytautas Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Kartą Meksikoje.
00:10 AŠTRUS KINAS Urvarausiai.
01:55 „Begėdis“ (k).
03:50 Muzikinė kaukė (k).

2017.12.10 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Prašoktos kurpaitės.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Šri Lanka. Indijos vandenyno
perlas.
12:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabiausios Indonezijos salos.
Milžinų karalystė.
13:45 Puaro. Trečioji mergina.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Partizanai.
21:55 Premjera. Laiko tiltas.
24:00 Dvylika beždžionių (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Šri
Lanka. Indijos vandenyno perlas (k.).
02:55 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos. Milžinų
karalystė (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 „Tarzanas“.
13:15 „Devintam danguj“.
15:05 „Lizės Magvair filmas“.
16:55 „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kelnėse dar ne senelis“.
00:05 „Tu esi čia“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Lukas
Skruzdėliukas.
11:50 Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas.
13:35 „Vaikai šėlsta“.
14:05 Mirtinas ginklas 4.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Finalinės kovos. Tiesioginė transliacija.
22:30 2 ginklai.
00:40 Patikimas piemuo.
03:30 Paskutinis tėvų išbandymas.
Mažieji Fokeriai (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Pavojingiausios kelionės. Bangladešas“.
08.00 „Darbščios rankos, atviros
širdys“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.35 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
12.45 „Tarp meilės ir neapykantos“.
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas.
Išlikti“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.25 Mano Europos Parlamentas.
18.55 „Baudėjas“.
20.00 Žinios.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
00.00 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
02.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
05.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
05.50 „24/7“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Kiurasao (k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Jordanija. 2017 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Keturios stichijos“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris –
Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Kartą Meksikoje (k).
01:25 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
03:30 Riteriai II. Už garbę ir šlovę.

2017.12.11 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Premjera. Šiandien prieš 100
metų. Dokumentinė apybraiža, skirta
Gruodžio 11-osios pareiškimo dėl nepriklausomybės šimtmečiui.
21:30 LRT forumas..
22:25 Premjera. Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja. Dokumentinė apybraiža, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms.
23:20 Modernus serialas. Medičiai,
Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
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.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Legendinės legendos“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Legendinės legendos“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kobra 11“.
23:35 „Gaudynės“.
00:35 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:30
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:20 „Pelkė“.
03:10 „Kelnėse dar ne senelis“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
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).
12:30 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 Greitojo
reagavimo būrys.
00:50 „Sekso magistrai“.
01:50 „Vampyro dienoraščiai“.
02:35 2 ginklai (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Muzikiniai sveikinimai.
07.50 „24/7“.
08.50 „4 kampai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
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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 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai.
21:00 Gran Torino.
23:20 Urvarausiai (k).
01:15 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:45 Farai (k).
03:10 „Keturios stichijos“ (k).
04:00 „Reali mistika“ (k).

2017.12.12 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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 8.
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 Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja. Dokumentinė apybraiža, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės
120-osioms gimimo metinėms (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 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
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
„Pranašas“.
00:20 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:20
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:10 „Pelkė“.
03:00 „Pranašas“ (k.).

06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
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).
12:30 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. PREMJERA Operacija „Salazaras“.
00:35 „Sekso magistrai“.
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.
02:25 Greitojo reagavimo būrys (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Vantos lapas“.
07.20 „Muzikinės kovos“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 Nuoga tiesa.
02.10 „Jaunikliai“.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai.
21:00 Drakonų tiltas.
22:50 Gran Torino (k).
01:05 „Begėdis“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:45 Farai (k).
03:10 „Juodasis sąrašas“ (k).
03:55 „Keturios stichijos“ (k).

2017.12.13 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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 Rezistentai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
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“.
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
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
„Pagrobimas“.
00:20 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:20
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:10 „Pelkė“.
03:00 „Marta Marsė Mei Marlena“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
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“.
14:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Snaiperis. Palikimas.
00:35 „Sekso magistrai“.
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.
02:25 Operacija „Salazaras“ (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Darbščios rankos,
atviros širdys“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Marionečių šokiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).

12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „PREMJERA Nepataisomi“.
20:30 Farai.
21:00 Ponas ir ponia gangsteriai.
23:05 Drakonų tiltas (k).
00:55 „Begėdis“.
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:35 Farai (k).
02:55 „Pragaro katytė“ (k).

2017.12.14 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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 Juodasis auksas.
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 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
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
„Tamsos baikeris. Keršto demonas“.
00:20 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:20
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:10 „Pelkė“.
03:00 „Tamsos baikeris. Keršto demonas“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
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 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 Elijaus
knyga.
00:50 „Kortų namelis“.
01:45 „Vampyro dienoraščiai“.
02:30 Alchemija. Švietimo amžius.
03:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Kaimo akademija“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Marionečių šokiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „PREMJERA Nepataisomi“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Jaguaro kerštas.
22:55 Ponas ir ponia gangsteriai (k).
00:55 „Begėdis“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:40 Savaitės kriminalai (k).
03:05 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip graikai pakeitė pasaulį.

Įvairių daiktų pervežimas iki 600 kg Druskininkų
mieste nuo 10 Eur. Užmiestyje papildomai 1 km/0,27
Eur. Tel. 8 685 41190
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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.

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020
Akių ligų kabinete optika „Pelėda“ š. m.
gruodžio 12-13 dienomis konsultuoja ligonius, gydytoja-oftalmologė iš Vilniaus.
Akinių rėmeliams – 30 proc. nuolaida.
Registracija telefonu: 8-313-51203
Druskininkai Čiurlionio g. 38

Liejame gręžtinius
pamatus.
Tel. 8 682 00300

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

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Sausų malkų išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines malkas.
Tel. 8 612 49137
Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Vidaus apdailos darbai. Tel. 8 621 01166
Auto elektriko paslaugos, starterių ir generatorių remontas,
automobilių elektrinės dalies diagnostika ir remontas. Tel. 8 620 79438

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Priekabų ir tralų
nuoma Druskininkuose.

Atliekame visus vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 675 83453

Tel. 8 618 53770

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

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams
(reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

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

Tel. 8 682 10953
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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
10 kv. m kambarys Viečiūnuose,
Jaunystės g. su baldais ir buitine
technika (yra individualūs vandens ir
elektros skaitikliai), maži mokesčiai.
Kaina – 3000 Eur. Tel. 8 686 54618
1 kambario 35 kv. m butas Ateities
g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 24 000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 30 kv. m butas Vytauto
g., 5 aukšte iš 5. Tel. 8 685 48849
1 kambario 34 kv. m suremontuotas
butas Neravų g. Kaina – 25000 Eur
arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka. Tel. 8 676 33844
Jaukus 1 kambario butas Druskininkų centre M. K. Čiurlionio g., 4
aukšte su rūsiu. Butas sutvarkytas,
parduodamas su baldais.
Tel. 8 617 41982
2 kambarių 36 kv. m butas Gardino
g., 4 aukšte, įrengtas su baldais ir
buitine technika. Tel. 8 625 45456
2 kambarių 39 kv. m butas be remonto Baravykų g. 2 aukšte. Kaina
– 19000 Eur. Tel. 8 686 42499
3 kambarių 68,07 kv. m butas 3
aukšte iš 5, Gardino g., reikalingas
remontas. Kaina – 34800 Eur.
Tel. 8 687 37575
3 kambarių 57 kv. m butas Šiltnamių
g., 4 aukšte iš 5. Renovuotas namas,
išmokėta renovacija. Kaina – 47000
Eur. Tel. 8 620 63122
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte
iš 4 Ateities g. Tel. 8 698 25691
4 kambarių 81 kv. m butas 4 aukšte
iš 5 Ateities g., namas renovuotas
2015 m., Kaina – 54000 Eur.
Tel.:8 675 26415, 8 686 88637

Geros būklės universalios padangos
M+S (4 vnt.) R17/215/45, 50 Eur; lieti
ratlankiai R15 (5 taškų).
Tel. 8 654 35497
„Ford Ka“ 1999 m., 1,3 L benzinas.
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 683 88820
„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L benzinas. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 654 46644

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Romanovo veislės ėringos avys avinai. Mėsos kaina – 1 kg/4 Eur.
Tel. 8 622 83325
Žąsis ir antis. Tel. 8 313 43602

Automobilinė priekaba „Zubrionka“
su tentu, TA iki 2019.03, draudimas
iki 2018.04. Tel. 8 652 33055
„Mazda Xedos 6“ 1995 m., 1,6 L benzinas, 79 kW, lieti ratlankiai, išregistruota. Kaina – 250 Eur.
Tel. 8 657 78754
Mažai naudotos žieminės padangos
R14 185/70 su metaliniais ratlankiais
(4 skylių). Tinka „Renault Laguna“,
VW. Kaina – 100 Eur. Tel.8 612
31803

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

Dvigulė lova. Tel. 8 623 23430
Naudotos plytos. Tel. 8 671 47343
Naujas klozetas su bakeliu.
Tel. 8 601 15173
80 lapų raudono naudoto šiferio.
Tel. 8 648 59482

Nuoma
Pigiai išnuomojamas tvarkingas 1
kambario butas su baldais ir buitine
technika Gardino g. Tel. 8 698 19363

Dirbanti 55 m. moteris išsinuomotų
kambarį bute (galiu gyventi kartu su
šeimininkais). Tel. 8 685 75390

Kviečiai, miežiai, avižos, šienainio
rulonus plėvelėje, šiaudus rulonuose.
Tel. 8 611 53157

Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung SLIM“ (51 cm
įstrižainė) už 25 Eur; kraujo spaudimo matavimo aparatas „Omron“ už
27 Eur; sieninis TV laikiklis už 7 Eur;
kompiuterinių diskų metalinis stovelis
(37 vnt.) už 6 Eur; televizorius „Philips Ledi 32“ (82 cm įstrižainė) už 160
Eur. Tel. 8 626 20523

Nedaug naudotas žaidimų vairas
„Trust Predator“. Kaina – 23 Eur.
Tel. 8 610 07325

Elipsinis treniruoklis, blokai ir panelės, kokliai krosniai, ąžuolinis parketas. Tel. 8 682 98506

PS3 žaidimai. Teirautis žinute.
Tel. 8 623 23518

Nugaros masažuoklis už 50 Eur;
skaitmeninis nuotraukų rėmelis už 10
Eur. Tel. 8 673 02280

Parduodami įvairūs daiktai

Elektrinis tepalinis šildytuvas, kampinė indauja, sofa, virtuvės stalas,
kėdės, pietų išskleidžiamas stalas.
Tel. 8 612 09648
Elektrinė keramikinė kaitlentė, dulkių
siurblys, svetainės komplektas.
Tel. 8 604 87277
Telefonas „Asus zenfone Selfie“ su
dokumentais, garantija, dėžute ir
priedais už 145 Eur; naujas išmanusis laikrodis su SIM kortele ir fotokamera už 22 Eur; išmanioji apyrankė
su kraujospūdžio matuoklio funkcija
už 43 Eur; telefonas „Samsung s6
edge“ už 210 Eur. Tel. 8 602 34212
Norvegiški žieminiai batai medžioklei
arba žvejybai (45-46 dydis). Tel. 8
605 75338
Vaikiškos pakabinamos supynės už
8 Eur; stumdukas „Vtech“ už 15 Eur;
vaikiški barškučiai; įvairūs grojantys
žaislai po 1 Eur. Tel. 8 645 75151

Ąžuolinis darbastalis už 36 Eur;
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur; elektrinis radiatorius už 10 Eur; naudotas
metalinis praustuvas už 8 Eur; medinės statinės; plastmasinės statinės;
cinkuota metalinė 200 L statinė; senovinė spinta, kėdės ir radija.
Tel. 8 616 22124
2 durų nedidelė vokiška spinta, viengulė vokiška lova su patalynės dėže.
Tel. 8 600 38260
2 durų spinta (205x65 cm), knygų
spinta su 3 stalčiais (205x30), indauja su televizoriaus stalu, fotelis, sofalova. Tel. 8 688 37637
2 moteriški kailiniai, pigiai vilnonis
kilimas, veidrodis-knyga su stalčiais,
kiliminiai takai, įvairios knygos. Tel.: 8
630 87652, 8 (313) 52512
Skaitmeninis fotoaparatas „Sony
DCX3“ su filmavimo funkcija ir spausdintuvas „Canon“ nuotraukoms už 50
Eur; šviesiai rudos spalvos viengulis
miegamasis fotelis su patalynės dėže
už 70 Eur. Tel. 8 622 82556
Kieto plaušo plokštės (2x1,8 m, 4
mm, 4 vnt.) už 25 Eur; naujas vokiškas pakabinamas šildytuvas (ventiliatorius) už 30 Eur; drožinėtas medinis
Kristaus paveikslas už 110 Eur; televizorius „Sharp“ už 30 Eur.
Tel. 8 630 36440

Išnuomojamas 3 kambarių butas,
maži šildymo mokesčiai, renovuotas
namas. Kaina – 260 Eur.
Tel. 8 624 89919
Išnuomoju 1 kambario butą šv. Jokūbo g., vienam asmeniui.
Tel. 8 622 23435
Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 625 58039

Perka
Dulkių siurblį „Audra-pufas“.
Tel. 8 656 12487
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
Žemės ūkio paskirties sklypą netoli
Druskininkų. Tel. 8 676 33844

Išnuomojamas naujos statybos name
3 kambarių 73,42 kv. m butas Neravų
g., ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./300
Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 687 37575

Medinis masažo stalas, 3 kėdės,
dviejų durų spinta (aukštis 214 cm),
medinis staliukas gėlėms, namų
darbo lininis siūlas (560 gr./15 Eur),
senovinės austos lovatiesės (2 vnt.),
naktinės užuolaidos.
Tel. 8 600 38695

„Audi A6“ 2000 m., TD, TA iki 2019
m., draudimas, pavarų dėžės defektas. Kaina – 850 Eur. Tel. 8 627 13618

Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur. Tel. 8
675 18337

2 rusiškos armonikos.
Tel. 8 647 30035

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

Sausa statybinė mediena: balkiai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio,
6 ir 8 m ilgio; 6 cm storio, 6 m ilgio
grindinės lagės; beržinės ir drebulinės viengubos pjovimo 2,5 m ilgio,
0,20 cm storio lentelės; pusapvalės
6 m ilgio lotos tvoroms; 5 cm, 2,2 m
ilgio dilės. Tel. 8 610 70955

Garažas Baltašiškėje, garažų b-joje
„Šilas“. Tel. 8 618 53916

„Opel Zafira“ 2005.12.30, 1,9 dyzelinas, 110 kW, sidabrinės spalvos,
Lietuvoje neeksploatuota.
Tel. 8 648 72254

Žiurkėnas už 5 Eur; akvariumas (20
L) už 10 Eur. Tel. 8 675 57873

Akordeonas „Estrada“. Kaina – 220
Eur. Tel. 8 656 20415

Konsolė XBOX 360 S, RGH su žaidimais, 250 GB. Kaina – 125 Eur.
Tel. 8 610 07327

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

Naujos medinės (klevo ir uosio) taburetės. Tel. 8 618 20125

Kalviškių mikrorajone išnuomojamas
3 kambarių butas su baldais ilgam
laikui, nedideli komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 620 48386

Parduoda mišką ir medieną

15 a sklypas su pastatais šalia Druskininkų, Neravų k. Yra geodeziniai
matavimai. Tel. 8 659 45939

3 ha žemės Mikalinos kaime. Kaina –
5000 Eur. Tel. 8 698 75845

Lengvojo automobilio priekaba su
tentu ir TA, lengva fanerinė valtis, dujinė viryklė „Hansa“. Tel. 8 626 60208

Belaidis skaitmeninis telefonas
„Philips SE 150“ už 15 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; kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) su DVD už 23 Eur;
SKART laidai; mobilusis telefonas
„Nokia E52“ už 37 Eur.
Tel. 8 654 87148

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute miesto centre, Taikos g. iki birželio 1 d. Tel. 8 616 48116

Parduotuvėje
„5 Aveniu“

(„Parko vila“) – gauta
nauja moteriškų ir
vyriškų drabužių
siunta (proginės suknelės, vyriškos ir
moteriškos striukės ir
kita). Tel. 8 654 17888

Naudotas šaligatvio plyteles.
Tel. 8 647 33100
Perku senovinius eglutės žaisliukus.
Tel. 8 675 86875
Garažą Baltašiškėje arba Merkinės
g. Tel. 8 618 84710

Ieško darbo
Vyras, turintis 8 vietų mikroautobusiuką ir 27 metų stažą ieško darbo.
Tel. 8 602 34212
37 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 663 53521
Stalius ieško darbo. Tel. 8 618 20125
Patyrusi masažuotoja ieško papildomo darbo. Tel. 8 602 38796
Dažytojas ieško darbo.
Tel. 8 609 60062
Vyras ieško mikroautobuso vairuotojo, sodybos prižiūrėtojo, sargo darbo.
Tel. 8 623 23430
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602

Kiti
Dovanoju 1,5 mėn. juodus kačiukus.
Tel. 8 645 74728
Dovanoju pūkuotus kačiukus.
Tel. 8 678 16926
Dovanoju airių kviečiaspalvės terjerės šuniukus. Tel. 8 659 22637
Dingo katytė su tamsiai rudu antkakliu. Tel. 8 626 79757
Dovanoju naudotą kompiuterį.
Tel. 8 621 83747
Dovanoju geros kokybės viengulę
lovą. Tel. 8 648 61631

Spa centrui „East Island“ reikalinga (-as) spa
administratorė (-ius).

Reikalavimai: darbas kompiuteriu ir atsakingumas.
Privalumai: darbo patirtis ir užsienio kalbos.
Kontaktai: rasa@eastisland.lt , tel. 8 677 84384
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Didžiąsias metų šventes Druskininkai pasitinka ypatingai pasipuošę

Druskininkai šiemet kalėdiniu
laikotarpiu druskininkiečius ir kurorto svečius džiugins dar labiau išpuoštomis kurorto erdvėmis. Šventinę nuotaiką kuria ne
tik įspūdinga 20 metrų aukščio didžioji Kalėdų eglė, originalių kalėdinių eglučių parkas, prakartėlė su gyvomis avytėmis, bet ir
spindintis Muzikinis fontanas ir jo
prieigos, pagrindinės M. K. Čiurlionio gatvės, Vilniaus alėjos puošybos elementai.
Jau trečius metus iš eilės Druskininkai prieškalėdiniu laikotarpiu vis atnaujinami, papuošiami
naujomis instaliacijomis. „Kasmet
papuošiame vis naujas erdves.
Šiemet įspūdingos kalėdinės instaliacijos muzikos tema atsirado Muzikiniame parke, Druskonio
ežero pakrantę papuošė stebuklingos fėjos, puošiamas ir K. Dineikos sveikatingumo parkas,
– pasakojo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė. – Norėjosi nestandartinių sprendimų, kad
Druskininkai taptų tikru Kalėdų
miestu, o čia gyvenantys žmonės
ir atvykę svečiai galėtų džiaugtis
kalėdine nuotaika.“.
Miesto centre, kaip ir pernai, puikuojasi specialiai žiemos šventėms sukurtas išskirtinis kurorto
simbolis – trys karūnuotos pušys.
Naujais šventiniais papuošimais
spindi ir naujasis Parko tiltas, jungiantis senamiestį ir Baltašiškės
mikrorajoną.
Druskininkų paslaugų ūkio darbuotojai papuošė ir kitas erdves:
Kalėdų eglę prie „Saulės“ mokyklos, „Atgimimo“ mokyklą ir šalia
augančius medžius, erdves prie
įvažiavimo į miestą, Savivaldybės
pastatus ir Vasario 16-osios gatvę,
Socialinių paslaugų centro pastatą
(Viesiejų g. 17) ir kitas erdves.
„Mano Druskininkai“
informacija

Laimos Rekevičienės ir
Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkiečiai aukojo stokojantiems
labdaros akcijos „Maltiečių sriuba“ metu

Didžiosios miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventės metu Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupės savanoriai surengė labdaros akciją „Maltiečių sriuba“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šeštadienį Pramogų aikštėje organizuotos didžiosios
miesto Kalėdų eglės įžiebimo
šventės metu Maltos ordino
pagalbos tarnybos Druskininkų grupės savanoriai surengė labdaros akciją „Maltiečių
sriuba“.
Net šešios miesto įmonės–
„Grand SPA Lietuva“, „Velvetti“, „B12“, „Kolonada“, „Sicilia“ ir
„Senasis Nemunas“ – dovanojo gardžios įvairių rūšių ir skonių sriubos.
Prie labdaros akcijos prisidėjo
ir iš Druskininkų kilusi tinklaraš-

čio „Sezoninė virtuvė“ ir kulinarinių knygų autorė Renata Ničajienė, taip pat pasiūliusi savo
virtos sriubos.
Akcijos metu suaukota beveik
300 eurų. Druskininkų maltiečiai
dėkingi visiems aukojusiems ir
prisidėjusiems prie Maltos ordino
pagalbos tarnybos Druskininkų
grupės savanorių idėjos – visų rūpestis suteiks galimybę išgyventi labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
Maltos ordino tarybos Druskininkų grupės vadovė Asta Akromaitė džiaugėsi, kad akcijoje ak-

tyviai dalyvavo organizacijos
savanoriai, druskininkiečiai ir kurorto svečiai aukojo geranoriškai
ir dosniai.
Maltiečių iniciatyvą pasveikinęs
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius padėkojo savanoriams už jų
itin naudingą ir reikalingą veiklą,
paragino visus bendruomenės
narius dalytis gerumu, atjauta ir
nuoširdumu ne tik prieš šv. Kalėdas, bet ir visus metus.
„Mano Druskininkai“
informacija

