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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkuose pradėjo veikti laikina suskystintų
gamtinių dujų stotelė

Panaikinti centro
„Aqua“ direktoriui E. Antanaičiui
prieš dvejus metus
pateikti kaltinimai

2 psl.

Lietuvos laisvosios
rinkos instituto
įvertinimas:
Druskininkai –
tarp geriausių
Lietuvos
savivaldybių

3 psl.

12 netikėtų faktų,
kurių nežinojote
apie Druskininkų
sveikatinimo ir poilsio centrą „AQUA“

6-7 psl.

Simbolinę naujosios stotelės atidarymo juostelę perkirpo LR Seimo narė V. Vingrienė, Druskininkų meras R. Malinauskas, ESO generalinė direktorė D. Andrulionienė ir Energetikos
ministras Ž. Vaičiūnas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės vadovų ir specialistų intensyvios pastangos,
kad Druskininkams būtų
užtikrintas
nenutrūkstamas gamtinių dujų tiekimas ir atsirastų alternatyva
brangioms, iš Baltarusijos

vamzdžiu gabenamoms dujoms, davė rezultatų – antradienį čia atidaryta nauja
suskystintų gamtinių dujų
(SGD) stotelė, užtikrinsianti miestui alternatyvų dujų
šaltinį. Pirmoji Lietuvoje tokia stotelė padidins gamti-

nių dujų tiekimo patikimumą ir saugumą Druskininkų
miestui, kuriame dujų tinklas nėra sujungtas su Lietuvos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistema.
Simbolinę naujosios stotelės atidarymo juoste-

lę perkirpo LR Energetikos ministras Žygimantas
Vaičiūnas, LR Seimo narė
Virginija Vingrienė, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, ESO generalinė
direktorė Dalia
Andrulionienė.

5 psl.

„Saulutėje“ –
knygelės „Kontis ir
Tvarkius“
pristatymas“

16 psl.
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„Bočiai“ vykdo projektą
„Padėkime vieni kitiems“
2017 metais Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Druskininkų miesto bendrija sėkmingai vykdo Socialinės
veiklos projektą „Padėkime
vieni kitiems“, kuris finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Senjorai ir anksčiau lankydavo
savo pasiligojusius ar sulaukusius garbingo amžiaus bendrijos narius. Įgyvendinat projektą, ši veikla tapo reguliari,
23 senjorai tapo savanoriais,
neatlygintinai atliekančiais visuomenei naudingą veiklą. Savanoriai lanko, bendrauja, globoja daugiau nei trisdešimt šių
paslaugų pageidaujančių senyvo amžiaus, turinčių sveikatos problemų, asmenų.
„Džiaugiuosi, kad šis projektas
sėkmingai vykdomas, kad senjorų
bendruomenė taip žmogiškai rūpinasi vieni kitais. Senoliams rūpestis, pagalba ir pokalbiai yra labai reikalingi. Nuoširdžiai dėkoju
projekto sumanytojams ir visiems
savanoriams“, – sako Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius.
Štai Juozas Sakalas globoja
94 metų sulaukusį Albiną Krivonį, kuris daugelį metų buvo „Bočių“ ansamblio dalyvis. Todėl jam
labai įdomu, kaip dabar sekasi
ansambliečiams. Senolio atmintis pakankamai gera, jis labai nori
bendrauti. Juozas lanko Albiną
kiekvieną savaitę, jiedu pasikalba, jeigu ko nors reikia – nuperka.
Tamara Kazlauskienė lanko neįgalią Oną Morkevičienę, sulaukusią 72 metų. Kadangi Onutė yra
neįgali, jai reikia daugiau ir įvairesnės pagalbos: padėti apsipirkti, namuose susitvarkyti ir, žinoma, pabendrauti. Tamara lanko ir
dar vieną, 87 metus einančią Vladislavą Valentukevičienę. Padeda
jai susitvarkyti, pasikalba, palydi pas gydytojus ir į kitas įstaigas.
Mania Lukšienė globoja Druskininkų garbės pilietę, buvusią lietuvių kalbos mokytoją, 99 metų
greitai sulauksiančią Eleną Kvaraciejienę. „Nors ir garbaus amžiaus
sulaukusi, ji visada labai tvarkingai apsirengusi, susišukavusi , pačios nerta kepuryte pasipuošusi“,
– pasakoja Mania. „Visada sutinka
su šypsena, dar yra labai savarankiška, tačiau lazdelė visada šalia,
lovoje. Jei reikia ką nors pasiimti iš spintos, pavyzdžiui, gražesnį
rūbą, nes eis į ligoninėje organizuojamą koncertą, eina, pati neprašydama, kad paduočiau. Mokytoja dar labai šviesaus proto.
Labai džiaugiasi, kai ateinu, visada paklausia, kaip man sekasi, kur
žadame koncertuoti, kokius renginius aš lankau. Domisi ir svarbiausiasis Lietuvos įvykiais, politika
– prašo papasakoti. Atsisveikindama, visada palinki man sėkmės.
Aš norėčiau, sulaukusi tokio garbingo amžiaus, būti bent kruopelyte panaši į ją“, – pasakojimą užbaigia M. Lukšienė.
Projektą vykdo ir kiti senjoraisavanoriai: Jadvyga Bakšienė,
Danutė Dailydienė, Zofija Gaižauskienė, Irena Jonaitienė, Gražina Kalpokienė, Petrutė Lukoševičienė, Elena Mitkienė, Eirina
Milutienė, Monika Sakalienė, Ona
Sakalauskienė, Marija Regina Sabaliauskienė, Zina Sarapinienė,
Julija Subačienė, Aldona Šovienė,
Danutė Emilija Petrauskienė, Audronė Petkevičienė, Laimutė Radinienė, Bernadeta Trečiokienė,
Violeta Valskienė, Vanda Zabulionienė. Projektui vadovauja Zita Joana Jančiauskienė, jai talkina Genovaitė Puidokienė.

„Džiaugiuosi, kad šis
projektas
sėkmingai
vykdomas, kad senjorų
bendruomenė taip žmogiškai rūpinasi vieni kitais. Senoliams rūpestis, pagalba ir pokalbiai
yra labai reikalingi. Nuoširdžiai dėkoju projekto
sumanytojams ir visiems
savanoriams“, – sako
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius.

Panaikinti centro „Aqua“
direktoriui E. Antanaičiui
prieš dvejus metus
pateikti kaltinimai

Po dvejus metus trukusio tyrimo paaiškėjo, kad nei vienas iš E. Antanaičiui pareikštų
septynių kaltinimų nepasitvirtino/Laimos Rekevičienės nuotrauka

M. Lukšienė globoja Druskininkų garbės pilietę, buvusią lietuvių kalbos mokytoją E. Kvaraciejienę/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

J. Sakalas globoja 94 metų sulaukusį A. Krivonį/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Kaip
informavo
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro „Aqua“ direktorius Edmundas
Antanaitis, pirmadienį Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyrius priėmė sprendimą panaikinti visus prieš dvejus metus jam
pateiktus kaltinimus. Panaikinta
ir E. Antanaičiui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Apie sprendimą tyrimą nutraukti buvo informuotas ne tik pats E.
Antanaitis, bet ir specialiaisiais
liudytojais byloje apklausti konservatorius V. Semeška bei liberalas J. Šarkus, kurių skundų
pagrindu, galimai, ir buvo atliekamas tyrimas.
Kaip sakė E. Antanaitis, prieš
dvejus metus jam pareikšti septyni kaltinimai, o po dvejų metų tyrimo paaiškėjo, kad nei vienas iš
jų nepasitvirtino. Tiesa, panaikinę
vienus kaltinimus, pareigūnai pateikė kitą – dėl netinkamos buhalterinės apskaitos, mat, patikrinus
kelis tūkstančius kvietimų į Vandens parką, rasti du, kurie tikrintojams pasirodė netinkamai apskaityti.
„Kvietimai į Vandens parką, kaip
prizai, yra įteikiami respublikinių

parodų, renginių, varžybų, konkursų nugalėtojams, įvairių akcijų dalyviams. Per metus paprastai įteikiama apie 1000 tokių
kvietimų“, – sakė centro „Aqua“
direktorius. Jo teigimu, pareigūnams dvejus metus teko aiškintis,
ar reklama ir kvietimai į Vandens
parką nėra nusikalstama veika.
Išsamaus tyrimo metu jokios nusikalstamos veikos nenustatyta.
Prieš dvejus metus prasidėjęs
tyrimas ir apie jį paskleista žinia
pakenkė ir įmonės direktoriaus,
ir pačios įmonės dalykinei reputacijai, pakenkė centro „Aqua“
įvaizdžiui. E. Antanaičiui priklijuotos etiketės niekas iki šiol nepaneigė.
Per dvejus metus Vandens parko darbuotojai pareigūnams pateikė tūkstančius dokumentų.
Tyrimo metu įrodyta, kad jokių neteisėtų apgyvendinimų viešbutyje, juolab politikų ar kitų asmenų
orgijų, apie kurias garsiai bulvarinėje žiniasklaidoje kalbėjo Druskininkų savivaldybės opozicijos
nariai, nebuvo – tokių faktų nenustatyta. Dirbtiniai skandalai subliuško.
„Mano Druskininkai“
informacija

KELEIVIŲ DĖMESIUI
2017 m. lapkričio 1 d. autobusai:
Maršrutu Nr. 3 važiuos pagal sekmadienio tvarkaraščius nuo 9.15
iki 17.30 val. (visi reisai pro Ratnyčios kapines).
T. Kazlauskienė lanko neįgalią O. Morkevičienę/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Pagal sekmadienio tvarkaraščius pro Ratnyčios kapines:
Maršrutu Nr. 2C iš Grūto parko (pro Papartį) 9.20, 11.45;
2C iš Autobusų stoties 11.00, 14.00;
2C iš Ratnyčios į Grūto parką (pro Papartį) 11.12, 14.12;
2C iš Ratnyčios į Autobusų stotį 9.54, 12.19.
Maršrutu Nr. 4C iš Ateities stotelės 9.15, 11.45;
4C iš Laisvės aikštės 11.15, 13.30.
Maršrutas Nr. 5A pratęsiamas iki Liškiavos ir iš Raigardo stotelės
išvyksta 10.50 ir 12.53;
5A iš Liškiavos išvyksta 11.25 ir 13.30.
Maršrutu Nr. 32 iš Druskininkų į Gerdašius išvyksta 11.00 ir 12.30;
32 iš Gerdašių į Druskininkus 11.30 ir 13.00.

T. Kazlauskienė lanko ir 87 metus einančią V. Valentukevičienę/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

2017 m. lapkričio 2 d. autobusas maršrutu Nr. 3 iš Laisvės aikštės važiuos 13.47, kapinėse bus 13.57, iš kapinių išvažiuos 15.18.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Lietuvos laisvosios rinkos instituto įvertinimas: Druskininkai – tarp
geriausių Lietuvos savivaldybių
Lietuvos laisvosios rinkos
institutas (LLRI) jau septintąjį kartą paskelbė Lietuvos
savivaldybių indeksą, kuriame įvertino šešių didžiųjų ir
54 mažųjų savivaldybių darbo efektyvumą pagal gyventojams ir verslui svarbiausias
sritis, kuriose sprendimus
priima savivaldybės. Geriausios savivaldybės išsiskiria
tuo, kad jose verslas yra aktyvus, sukuriama daugiau ir
geriau apmokamų darbo vietų, mažiau žmonių gyvena iš
pašalpų, mažesnė emigracija. Mažųjų savivaldybių grupėje esantys Druskininkai
ir šiemet yra tarp geriausių
Lietuvos savivaldybių – esame ketvirtoje reitingo vietoje. Druskininkai yra geriausiai
įvertinti visame Alytaus regione, negana to, pagal surinktų balų skaičių Druskininkai
lenkia kai kurias didžiąsias
savivaldybes.
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas, komentuodamas Lietuvos laisvosios rinkos instituto įvertinimą pabrėžė,
kad aukštas įvertinimas pasiektas nuoseklaus ir ilgalaikio darbo dėka. „Žinoma, visada džiugu,
kad šalies ekspertai įvertina savivaldybės pastangas ir įdirbį užtikrinant kokybę bei efektyvumą visose srityse. Ir toliau stengsimės
tobulėti, būtinai atsižvelgsime į
instituto pateikto indekso rezultatus ir, be jokios abejonės, sieksime pateisinti ir bendruomenės, ir
investuotojų lūkesčius savo darbais“, – sakė R. Malinauskas.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pateiktame savivaldybių indekse pažymima, kad Druskininkų savivaldybės, lyginant su
kitomis savivaldybėmis, geriausiai vertinamos sritys yra „Transportas“, „Komunalinės paslaugos“ bei „Švietimas“.
„Komunalinės paslaugos“ aukštą įvertinimą išlaiko ir dėl kokybiš-

ko bei pigaus geriamojo vandens
, ir dėl to, kad sudarytos konkurencingos sąlygos tiek šilumos
tiekimo, tiek buitinių atliekų surinkimo sektoriuose. Lietuvos laisvosios rinkos institutas taip pat pažymi, kad didesnė konkurencija
viešųjų paslaugų srityje vartotojams užtikrina mažesnes kainas
ir geresnę kokybę. Pavyzdžiui,

šilumos kaina Druskininkuose
2016 m. buvo mažesnė nei vidutinė (5,97 ct/kWh lyginat su 6,2 ct/
KWh vidurkiu).
„Švietimo“ srities balą gerino
ne tik aukšti moksleivių rezultatai
valstybiniuose brandos egzaminuose, bet ir efektyvus mokyklų

Gyventojai raginami
nepasiduoti provokacijoms ir
išsakyti savo nuomonę dėl
Druskininkų miesto teritorijos
ribų išplėtimo
Į „Mano Druskininkai“ redakciją kreipėsi pasipiktinę Gailiūnų kaimo gyventojai, nes į jų
pašto dėžutes pradėta piktavališkai mėtyti skrajutes, skirtas, gailiūniškių žodžiais tariant, žmonių klaidinimui ir
kiršinimui. Bendruomenė pasipiktinusi, kad bandoma jais
manipuliuoti, „pasitelkiant provokacijas ir žemiausio lygio
propagandinius metodus“.
Pasipiktinę skaitytojai keletą tokių skrajučių paliko redakcijoje.
Raštelyje Gailiūnų žmonėms net
gyvenvietės pavadinimas parašytas su klaida – kreipiamasi į Galiūnų kaimo gyventojus. O pačiose proklamacijose skleidžiama
melaginga informacija apie Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų nustatymą ir
išplėtimą.
„Mano Druskininkai“ jau ne kartą rašė apie miesto teritorijos ribų
išplėtimą ir šio sprendimo privalumus. Druskininkų savivaldybės administracijos teigimu, visus sprendimus, susijusius su
mokesčiais ar kitais aktualiais
klausimais, sprendžia Druskininkų savivaldybės Tarybos dauguma, todėl, išplėtus miesto teritoriją jokių biurokratinių suvaržymų
nebus. Specialistai bendruome-

nę ragina nepasiduoti provokacijoms.
Redakcijos žiniomis, šiuo metu
vyksta Druskininkų savivaldybės
gyventojų apklausa dėl Druskininkų miesto teritorijos ribų išplėtimo. Bendruomenė kviečiama
aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo
nuomonę.
„Išsakydami savo nuomonę
Jūs dalyvaujate Druskininkams
ir bendruomenei svarbių sprendimų priėmime!“ – gyventojus būti
aktyviems ragina Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Gyventojų apklausa dėl Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų nustatymo vyks iki lapkričio 10 dienos.
Pareikšti savo nuomonę dėl savo
gyvenamosios vietovės ribų galima Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų patalpose bei Druskininkų savivaldybės (Vasario 16 –oji g. 7,
Druskininkai) patalpose kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 8.00 val. iki
17.00 val. (išskyrus pietų pertrauką nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) ir
penktadieniais nuo 8.00 val. iki
15.00 val.
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkų miesto teritorijos ribų išplėtimo planas

infrastruktūros vystymas.
Kaip ir 2016 m. skelbtame indekse, „Transporto“ maksimalų
balą labiausiai lėmė tai, kad visiems viešojo transporto maršrutams buvo skelbti konkursai
ir juos visus aptarnavo privatus
sektorius.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Centre AQUA rengiamose nemokamose plaukimo pamokose vaikai
įgyja gyvybiškai svarbių plaukimo įgūdžių

Šiemet, kaip ir prieš metus,
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Druskininkų asociacijai laisvalaikio
ir sporto klubui „Planas“ vaikų mokymo plaukti projektui
vėl skyrė finansavimą. Gauta
10 051 Eur.
Mokiniai išmoks saugiai elgtis vandenyje ar prie vandens
telkinių, o jų tėveliai ir mokytojai džiaugiasi, kad sudaryta tokia galimybė vaikams ne
tik stiprinti sveikatą, bet ir įgyti gyvybiškai svarbių plaukimo
įgūdžių.
„Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė: „Pernai
plaukimo programa vyko labai
sėkmingai, to tikimės ir šiemet.
Mokykloje iš viso mokosi 76 antrųjų klasių mokiniai, dauguma
iš jų lanko plaukimo užsiėmimus pagal vaikų mokymo plaukti projektą. Plaukti, kaip ir pernai, moko jau turintys nemažą
patirtį mūsų mokytojai Jonas Jazepčikas ir Povilas Žarnauskas.
Žinoma, būtų gerai, jei programą būtų galima pratęsti ir galėtų dalyvauti tie vaikai, kurie „iškrito“ iš sąrašo dėl ligos ar kitų
priežasčių. Kaip paprastai, pasibaigus plaukimo programai,
darome nedidelę šventę, kurios
metu antrokai iš organizatorių
rankų gauna pažymėjimus apie
įgytą lygį. Mokinius palydi ir jų
priežiūra rūpinasi klasių mokytojos Jolanta Šikšnienė, Daiva
Milevskienė, Edita Žukauskienė, nuoširdžiai padeda ir mokinių tėveliai, mokytojų padėjėjos,
socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė, o organizaciniais
klausimais rūpinasi pavaduotoja Virginija Žėkaitė.“
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė: „Šis
projektas neabejotinai svarbus
ir naudingas, nes vaikai mokomi įveikti baimes, įgyti gyvybiškai svarbių plaukimo, laikymosi vandenyje ir saugaus elgesio
prie vandens įgūdžių. Manau,
kad labai svarbu to pradėti mokyti vaikus kuo anksčiau, nes jie
greičiau įsisavina informaciją ir
greičiau išmoksta plaukti, o tai
padeda išvengti skaudžių nelaimių besimaudant.“
Druskininkų savivaldybės
Viečiūnų progimnazijos direktorė Elvyra Česnulevičienė: „Plaukimo programoje dalyvauja 11 antros klasės mokinių.
Kiekvieną antradienį į Vandens
parką juos palydi klasės moky-

toja Birutė Giedraitienė. Džiaugiuosi, kad mokiniams suteikta
galimybė įgyti plaukimo įgūdžių,
stiprinama jų sveikata. Vaikai
mokosi įveikti baimes, saugiai
elgtis vandenyje. Projekte dalyvauja ir specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems reikia ypatingo
dėmesio. Esame dėkingi projekto autoriams, treneriui Ričardui ir mokytojai Birutei už geranoriškumą, kantrybę ir atidumą
Viečiūnų progimnazijos antrokams.“
Druskininkų
savivaldybės
Leipalingio progimnazijos direktorė Asta Černiauskienė:
„Džiaugiamės, kad šiais mokslo
metais mūsų progimnazijos antrokams dalis kūno kultūros pamokų skiriama plaukimo pratyboms,
kurių metu visiškai nemokamai
jie įgija taisyklingo plaukimo pradmenis. Žinoma, bet kokia fizinė veikla naudinga vaikui, tačiau
plaukimas yra vienas geriausių
būdų stiprinti sveikatą. Taip pat
ne mažiau svarbi ir emocinė bei
psichologinė nauda. Tai galimybė
nugalėti baimę – vaikai įgyja pasitikėjimo savimi, tampa drąsesni.
Todėl labai tikimės šios plaukimo
programos tęstinumo ir ateityje.
Plaukti mokosi 14 antrokų.“
Iš viso Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centre AQUA mokomi
plaukti 204 vaikai, jie suskirstyti
į 17 grupių ir turės 374 valandas
plaukimo pamokų. Nuo rugsėjo
11 dienos prasidėję plaukimo užsiėmimai vyks iki metų pabaigos.
Vaikus plaukti moko 6 kūno kultūros mokytojai. Plaukimo įgūdžių
visi projekte dalyvaujantys vaikai
įgis 22 valandų trukmės programoje, kuriai pasibaigus ir įvertinus rezultatus, jiems bus išduodami pasiekimų pažymėjimai.
Druskininkų savivaldybė ir Lazdijų rajono savivaldybė įsipareigojo prisidėti prie projekto vykdymo, apmokėdamos pedagogams
dalį darbo užmokesčio, mokinių
vežiojimą į plaukimo užsiėmimus.
Projekto tikslas yra ne tik kuo
daugiau savivaldybės mokinių
išmokyti plaukti, saugiai elgtis
vandenyje ir prie vandens, bet ir
skatinti savivaldybės vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą ir
gerinti jų fizinį pasiruošimą, padėti išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, suteikti saugaus elgesio vandenyje ir
prie vandens žinių, sudaryti sąlygas mokytis plaukti įvairių socialinių sluoksnių ir sportinių gabumų
vaikams.
„Mano Druskininkai“
informacija

„Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokai noriai atlieka plaukimo trenerio užduotis/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotraukos

Leipalingio progimnazijos mokiniai smagiai leidžia laiką plaukimo pamokoje, įgyja vis daugiau pasitikėjimo savimi ir tampa drąsesni/
Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

Šiemet projekte dalyvauja ir Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų S. Gedos gimnazijos mokiniai/Gimnazijos archyvo nuotrauka

Pamokoje – smagiai nusiteikę „Atgimimo“ mokyklos antrokai su plaukimo mokytojais/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Druskininkuose pradėjo veikti laikina suskystintų gamtinių dujų
stotelė
atkelta iš 1 psl.

Į naująją stotelę dujos bus atgabenamos autocisternomis, išdujinamos ir patiekiamos į
gamtinių dujų skirstymo sistemą, per kurią pasieks galutinius klientus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Nebebus energetinė sala
Druskininkai iki šiol buvo energetinė sala, priklausanti nuo vienintelio gamtinių dujų šaltinio –
per Baltarusiją tiekiamų rusiškų
dujų. Todėl druskininkiečiai už
dujas moka gerokai daugiau nei
kitų miestų gyventojai. „Džiaugiuosi, kad sutelktomis pastangomis pasiekėme dar vieną
energetinės nepriklausomybės
pergalę. Iki šiol nebuvo alternatyvaus dujų tiekimo Druskininkuose, kurortas buvo energetinė sala, o nuo šios dienos mes
turime alternatyvą dujas Druskininkų vartotojams gauti iš bet kurio tiekėjo, kuris gali pasiūlyti pačią konkurencingiausią kainą.
Tai reiškia, kad dujų vartotojai
galės turėti pirmiausia mažesnį abonentinį mokestį, o po to ir
pastebimai mažesnes, nei Druskininkų gyventojai moka dabar,
dujų kainas po to, kai bus priimtas įstatymas LR Seime“, – sakė
naujosios stotelės atidaryme dalyvavęs energetikos ministras
Žygimantas Vaičiūnas. Jo teigimu, Druskininkai, kur įrengta pirmoji šalyje suskystintų gamtinių
dujų stotelė, gali tapti sėkmės
pavyzdžiu kitiems miestams, kurie neturi dujotiekio ir yra priklausomi nuo vieno kuro šaltinio.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo buvusiai ir dabartinei LR
Energetikos ministerijos vadovybei ir ESO vadovams už geranoriškumą ir pastangas, ieškant ga-

limybių išspręsti ypatingai svarbų
energetinės nepriklausomybės
klausimą: „Tai, kad Druskininkuose pradeda veikti laikina suskystintų gamtinių dujų stotelė yra
bendro, ilgalaikio, kryptingo darbo rezultatas, kuriuo mes labai
džiaugiamės, nes tai padės užtikrinti konkurencingas dujų kainas. Ne vienerius metus ir mano,
kaip mero, ir savivaldybės specialistų tikslas buvo apginti druskininkiečių interesus ir užtikrinti
nepriklausomybę nuo vienintelio
suskystintų gamtinių dujų tiekėjo,
tiekiančio dujas per Baltarusiją.
Šiandien esu dėkingas visiems,
kurie prisidėjo prie to, kad svajonė virto apčiuopiamu rezultatu.“
ESO generalinė direktorė Dalia Andrulionienė džiaugėsi bendradarbiavimu su Druskininkų
savivaldybe ir LR Energetikos ministerija: „Džiaugiuosi, kad ESO
turėjo galimybę įgyvendinti pirmą Lietuvoje tokį projektą, kuris pasitarnaus ir kitiems šalies
regionams. Įgyvendintas didžiulės svarbos projektas pirmiausiai
naudingas Druskininkų gyventojams, nes mieste atsiras konkurencija, kuri bus naudinga gyventojams. Pradėjusi veikti laikina,
o vėliau – stacionari stotelė, užtikrins miestiečiams patikimą ir
saugų dujų tiekimą. Tuo pačiu
labai tikiuosi, kad klientų Druskininkuose padidės“, – sakė D.
Andrulionienė, patikindama druskininkiečius, kad laikina stotelė
stovės, kol bus įrengta stacionari.

Naująją stotelę apžiūrėjo visi jos atidaryme dalyvavę svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Laikinos suskystintų gamtinių
dujų stotelės atidarymas – svarbus istorinis momentas, nes išspręsta vienintelio miesto, kuris iki šiol dujų tiekimo klausimu
buvo energetinė sala, problema.
Ir aš, kaip LR Seimo narė, jaučiuosi prie to prisidėjusi ir labai
tuo džiaugiuosi“, – sakė renginyje dalyvavusi V. Vingrienė.
Naujosios SGD stotelės atidaryme dalyvavo LR energetikos
ministerijos specialistai, Druskininkų savivaldybės vadovai
ir administracijos specialistai,
Tarybos nariai, ESO finansų ir
administravimo tarnybos vadovas Augustas Dragūnas, Tinklų
vystymo tarnybos vadovas Rytis
Borkys, Tinklų projektų valdymo
departamento direktorius Viktoras Matonis, komunikacijos komanda.
Pastangas vainikavo pergalė
Druskininkų savivaldybė alternatyvos brangioms, iš Baltarusijos vamzdžiu į miestą tiekiamoms
dujoms, ieškojo ne vienerius metus. Nors dujų sektorius nėra savivaldos funkcija, tačiau, ginant
Druskininkų vartotojus, Savivaldybės vadovai ir specialistai važinėjo po atsakingas institucijas,
inicijavo pasitarimus, rengė susitikimus su alternatyvius aprūpinimo dujomis būdus galinčiomis

pasiūlyti įmonėmis. Buvo ieškoma galimybių probleminį klausimą išspręsti vartotojų naudai.
2016 metų pavasarį privati kompanija „Druskininkų dujos“, tiekusios dujas beveik 2700
vartotojų, paskelbė apie veiklos
nutraukimą. Energetikos ministerijoje buvo parengtas ir patvirtintas Nepertraukiamo gamtinių
dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016-2017 metais veiksmų
planas. Vadovaujantis minėtu
planu Druskininkų savivaldybė
perėmė „Druskininkų dujų“ valdomą turtą tam, kad dujas galėtų tiekti naujas operatorius.
Nuo 2016 metų lapkričio 1 dienos Druskininkų savivaldybėje gamtinių dujų tiekimą užtikrina didžiausiai šalyje energetikos
įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti elektros ir dujų
skirstymo bendrovė „Energijos
skirstymo operatorius“ (ESO).
Bendrovė gyventojams siūlo gyventojams įsivesti dujas ir taip apsirūpinti patogia ir efektyvia šildymo alternatyva. ESO šiuo metu
Druskininkuose jau formuoja du
gyvenamųjų namų dujofikavimo
kvartalus – Baltašiškės ir Senamiesčio. Viena iš svarbiausių dujofikavimo naudų – patogumas.
Įsivedus dujas, gyventojams nereikės rūpintis malkomis ar kitu

kuru, be to, patys gyventojai galės reguliuoti šildymą ir suvartojamos energijos kiekį. Taip pat
svarbu, kad, naudojant dujas, neteršiama aplinka. Norintieji įsivesti dujas prašymus gali parašyti regioniniame klientų aptarnavimo
centre, portale: www.manogile.
lt arba susisiekti su jiems paskirtu vadybininku.
Kaip skelbia LR energetikos ministerija, į naująją stotelę dujos
bus atgabenamos autocisternomis, išdujinamos ir patiekiamos į
gamtinių dujų skirstymo sistemą,
per kurią pasieks galutinius klientus. Po išdujinimo proceso klientams paskirstomų gamtinių dujų
kiekio druskininkiečiams pakaktų
maždaug mėnesiui, priklausomai
nuo poreikių.
Laikiną stotelę ESO nuomoja
iš bendrovės „JetGas“. Stacionarią stotelę planuojama įrengti
jau kitam šildymo sezonui. Neseniai baigtas viešasis stacionarios stotelės priešprojektinių pasiūlymų pirkimas, kurį laimėjo
bendrovė „Baltic Engineers“. Juo
siekta parengti techninius, inžinerinius, aplinkosauginius ir saugos aspektais įgyvendinamus
stotelės įrengimo priešprojektinius sprendinius.
„Mano Druskininkai“
informacija

Miela pabūti svečiuose
Vita Gimaitė
Druskininkų LPS ,,Bočiai“ pasagėlės mėtymo meistrai (vad.
S. Daugėla) nutarė šį dėmesio,
susikaupimo, taiklumo reikalaujantį žaidimą įpratinti žaisti ir
racionaliuosius suvalkiečius –
Marijampolės ,,Bočius‘‘. Jiems
tai buvo antrosios varžytuvės
su mumis, jau „patyrusiais“.
Pirmoji bičiulių auksinių pasagėlių fiesta vasarą buvo surengta
Druskininkų sporto centre. Tądien
lijo kaip iš kibiro, ir planuotas varžybas iš Jaunimo užimtumo centro kiemo teko rengti po stogu.
Nors svečiai Druskininkus matė
per autobuso langus, bet aprodėme visas gražiausias kurorto vieteles, į gido vaidmenį įsijautė ne tik
mūsų vadovė Zita Jančiauskienė,
bet ir visi likusieji.
Apie savo miestą pasakojome,
pertardami vienas kitą. Na, o blogos tos dienos pagados problemas padėjo išspręsti Vandens
pramogų parko pramogos.
Sulaukėme kvietimo ir atsako-

Druskininkų LPS „Bočiai“ pasagėlės mėtymo meistrai aplankė savo bičiulius – Marijampolės „Bočius“‘/Asmeninio archyvo nuotrauka

majai išvykai. Per rudenėjančią
Lietuvėlę važiavome su visa pasagų mėtymo amunicija – sukomplektuota žaidimui aikštele ir jos
atributika. Sutiko mus svetingai,
žaidėme nuotaikingai, protokolus
pildėme, taškus skaičiavome, pa-

gerbėme komandas... Bet laurus
parsivežėme namo, nes taikliausiai mėtė mūsų aukštaūgis Algimantas Januška. Jį šeimininkai
apdovanojo didžiule saldumynų
puokšte, kuri akimirksniu buvo saldžiai pasidalinta. Po sportinės da-

lies laukė ir ypač turininga kultūrinė dalis.
Pasimeldėme nuostabioje Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, kuri įtraukta į popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų
kelio Lietuvoje maršrutą. Greta
esančiame Marijonų vienuolyne
susipažinome (gido Tomo vedami)
su dviem ekspozicijom: galerija
„Baltieji marijonai“ ir „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis“
(vienuolyno mansardoje). Aplankėme įspūdingas senąsias Marijampolės kapines. Nusilenkėme
rašytojai Julijai Žemaitei, žymiesiems knygnešiams, Vilniaus televizijos bokšto gynėjui Rimantui
Juknevičiui, Lietuvos Tautinio atgimimo žadintojams.
Miestas nustebino paminklų gausa: rymo lietuviško hegzametro
kūrėjas Kristijonas Donelaitis, lietuvių kalbos tėvu vadinamas Jonas Jablonskis, Vytauto parke
– Vytautas Didysis, nuostabus paminklas Tauro apygardos partizanams. Karingas LDK kunigaikštis
Vytenis, jaukus operos primado-

nos Violetos Urmanos suolelis,
o greta J. Basananičiaus aikštėje
įspūdingas skulptoriaus Kęstučio
Balčiūno paminklas Lietuvos vardo 1000-mečiui „Tautai ir kalbai“.
Tai Lietuvos veržimasis į ateitį: jaunuolis ant balto žirgo – atvira, laisva tauta, rankose laikanti pasaulio
svertą – ietį, tautos kovos ir išlikimo simbolį. O kur dar vyšnios formos akmuo Vytautui Kernagiui,
rymantis V. Mykolaitis-Putinas. Ir
visai netikėtai saldžiai nusiteikęs
cukrinis runkelis, įsitaisęs kraičio
skrynioje... Bendravome su tvirtais, tėvynę mylinčiais žmonėmis.
Už tai jiems „ačiū“!
„Pasagėlės“ komandą lydėjo
energingosios linijinių šokių grupės narės, kurios linksmosios susitikimo dalies metu pašoko keletą
šokių ir visus būrė bendrai šokių
pynei. Dėkodami Marijampolės
„Bočių“ pirmininkei Joanai Bridžiuvienei, gidams Gemai ir Tomui bei
mūsų vadovei Z. Jančiauskienei,
grįžome, sau ir visiems linkėdami pažinti Lietuvą, keliauti ir laukti naujų susitikimų.
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12 netikėtų faktų, kurių nežinojote
Nuo žemės gelmių iki aukštųjų nusileidimo takelių, nuo Indonezijos marmuro vonių
iki milžiniškų vandens kiekių – susipažinkite su įdomiais faktais, kuriuos galima aptikti
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „AQUA“.

2 500 000 litrų
Vandens parko baseinuose yra tiek vandens, kiek tilptų į 10
tūkstančių standartinių vonių. Maždaug tiek pat per parą sunaudoja ir visi druskininkiečiai bei miesto svečiai.

600 metrų gryno džiaugsmo
Tiek gausime sudėję į vieną visus šešis nusileidimo kalnelius
vandens parke. Tarp jų – 212 metrų ilgio „Bermudai“ – pats ilgiausias nusileidimo kalnelis Lietuvoje.

20 vyrų
„Flores SPA“ centre stovi iš vieno marmuro luito išskaptuota
mineralinių procedūrų vonia. Rankomis Indonezijoje skaptuota
vonia yra tokia sunki, kad ją pakėlė tik 20 vyrų.

0 ir 948 000 eurų
Per veiklos dešimtmetį Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras „AQUA” gavo 0 eurų dotacijų, Druskininkų savivaldybei vandens parką valdanti įmonė sumokėjo 5 792 400 eurų nuomos
mokesčio, o įvairiai paramai per tą laikotarpį skyrė net 948 000 eurų.

6 ir 16
Šešis vėžliukus ir 16 žuvyčių suskaičiuoja mažiausi „Flores“ viešbučio lankytojai, nagrinėdami
žiemos sode kabančią Audriaus Naujokaičio mozaiką „In Vivo“. Ji sukurta iš 55 kilogramų skaidraus ir matinio stiklo.

423 000 lankytojų
Tiek žmonių apsilankė Druskininkų vandens parke 2016 metais. Tai yra vos mažiau nei Kauno ir Klaipėdos gyventojų kartu sudėjus.
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apie Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrą „AQUA“

3460 žmonių
Tiek lankytojų pramogavo vandens parke vieną 2016 m. rugpjūčio dieną. Maždaug tiek žmonių dirba „Rimi“ parduotuvių tinkle visoje Lietuvoje.

5857 metams
Per metus vandens parke sunaudojama 7,48 gigavatvalandžių elektros energijos. Tokio kiekio vienam vidutiniam Lietuvos namų ūkiui užtektų iki 7874-ųjų metų.

300 metrų
Toks yra mineralinio vandens gręžinio „Grožio šaltinis“ gylis.
Jo druskingumas siekia 56 g/l, o tai yra apie 25 kartus daugiau
nei geriamajame mineraliniame vandenyje „Rasa“.
11 metų stabilumo
Druskininkų vandens parko paslaugų kainos visą veiklos dešimtmetį beveik nesikeitė. Kai kurios paslaugos kiek pabrango, o kai kurios – atpigo.

+31 °C šilumos
Rekordinis oro temperatūros skirtumas vandens parko viduje ir lauke 2010 m. žiemą siekė net
60 laipsnių. O štai per 2014 m. rugpjūčio karščius viduje buvo 6-iais laipsniais vėsiau nei lauke.

36 kvadratiniai metrai
Toks yra „Flores“ viešbutį puošiančios sienos iš gyvų augalų plotas. Jos priežiūrai kasdien prireikia keliasdešimties litrų
vandens.
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Įspūdinga kelionė abipus Baltijos
Antanas Lankelis
Šaunu, kai svajonėms lemta išsipildyti. Dar smagiau, kai
vienu šūviu tris zuikius pavyksta nušauti: kaimynus braliukus aplankyti, per Baltiją
perplaukti, nuostabiuoju Stokholmu pasigėrėti. Ir dar su puikių draugų kompanija!
Ankstyvas spalio rytmetis, o nenuilstanti „Bočių“ pirmininkė Zita
Jančiauskienė, su įprastu jai atsakingumu suderinusi išsvajotos kelionės detales, išlydėjo 50 žmonių
grupę trijų parų kruizan. Profesionali gidė Audronė, atrinkusi įdomiausius faktus, paruošusi dar ir
pikantišką informaciją, sugebėjo įžiebti nenumaldomą norą patiems aplankyti istorinius, kultūrinius, tiesiog legendinius objektus,
stabtelėti prie jų.
Pirmasis objektas – Latvijoje,
Žiemgalos lygumose esanti Rundalės pilis su įspūdingais parkais. Praskleidus trijų šimtmečių
skraistę, galima bandyti suvokti abiejų kaimyninių valstybių istorinius vingius. Juk Kuršo kunigaikštystė su Žiemgala nuo 1569
m. buvo vienas Abiejų Tautų Respublikos junginys. Pasak Latvijos
istorikų, tai šios šalies klestėjimo
laikmetis. Sustiprėjusi šiaurėje
esanti kaimynė Švedija išsiruošė į karo žygius anapus Baltijos
– 1629 m. jėga sujungė Vidžemę su Ryga. Bene po šimtmečio
agresyvi Rusijos imperija atplėšė
Latgalos žemes. Lemtingais 1795
m. imperijos kariauna iš Rytų ištrina iš žemėlapio ne tik Kuršo
kunigaikštystę, bet ir Abiejų Tautų Respublikos junginį. Lietuva
kaip ir Latvija ilgus du šimtmečius
kentėjo okupacijos rėžimą. Deja,
skirtingai. Ryga stiprėjo, buvo
vystoma pramonė, augo uostas.
Lietuvoje nepakeliamos okupacijos naštą bandę nusimesti miesteliai, dar baudžiavos jungą nešantys valstiečiai sukilimuose
dalgiais stoję prieš caro gubernatorius ir kareivius, buvo žiauriai
numalšinti. Negailestingos istorijos žaizdos akivaizdžios iki šiol.
Kuršo hercogas E. J. Bironas įsigeidžia didingos vasaros rezidencijos, iširenka lygumas, tartum
svajodamas ne tik rūmus, bet ir
miestą pastatyti. Ištaigingas Baltijos Versalis – taip galima vadinti
šiuos puošnius rūmus su prancū-

Stokholme druskininkiečių grupė aplankė įdomiausius architektūros, istorijos objektus/Antano Lankelio nuotrauka

ziško stiliaus parku. Rūmus projektavo italų kilmės rusų architektas F. B. Rastrelli. Šis genialus
architektas, sukūręs 13 nepakartojamų architektūros pavyzdžių
Peterburge, Maskvoje, Kijeve.
Vienas jų Latvijoje. Rūmų ansamblis pastatytas stebėtinai greitai
1736-1740 m. Baroko ir roko stiliaus pagrindinius rūmus sudaro
138 kambariai, ištaigingos poilsio, pokylių salės, apartamentai,
valgomieji. Rūmų interjerą kūrė
geriausi to meto dailininkai, skulptoriai. Sienos ir lubos – meno kūrinių galerijos. Židiniai ir grindys
– nepakarojamai originalūs. Bareljefai, paauksuotos romantiškos figūros, grakščios linijos dar
labiau sutviska krištolo sietynų
išsklaidytoje saulės šviesoje, ar
plazdančių žvakių mirgėjime. Kas
žino, kokias paslaptis slepia hercogo audiencijos salės santūrios
spalvos, knygų spintos, paslaptingi stalo stalčiai. Hercogienės apartamentų subtilybės lankytojus
tiesiog priverčia paskęsti anų šimtmečių legendų ūkanose, greta –
nepakartojamo smaragdo spalvos miegamieji. Rūmų prabangą
hercogas E. J. Bironas ėmėsi statyti, pakerėtas Kuršo kunigaikščio
našlės Anos meilės. Galima įtarti Anos autoritetą ir turėtą aristo-

kratišką įtaką Peterburge, nes ji
buvo kilusi iš Rusijos imperatorių
šeimos, kad galėtų iškilti, rūmai,
kuriems niekas neprilygtų Pabaltijo kraštuose. Deja, Ana įkurtuvių
rūmuose nesulaukė, pats hercogas E. J. Bironas buvo net 20-čiai
metų ištremtas į Rusiją. Daug šeimininkų ir permainų vyko šiuose
rūmuose. Laimė, jų neištiko mūsų
šalies Valdovų rūmų likimas.
Pro fasadinius rūmų langus atsiveria puikus prancūziško stiliaus,
tikslių geometrinių linijų ir formų
sumedėjusių augalų parkas, rožynai, spalvingi gėlynai. Sunkiai įsivaizduojama, kad to meto rūmų
statybos metu, 1739 m. jau 10 ha
plote buvo išplanuota, paruošta ir
pasodinta 32 818 liepų, 500 kaštonų, 188 ąžuolai. Grįžęs iš tremties,
hercogas ėmėsi plėtoti vaismedžių sodą, įprastinį obelų, kriaušių,
slyvų, vyšnių sodą papildė abrikosais, persikais su deramu rūpesčiu nuo žiemos šalčių apsaugoti.
Parką papuošė tvenkiniais.
Rūmų atgaivinimas pradėtas
1975 m., ir iki 1985 m. bendras
ansamblis, kuris užima 72 ha
ploto įgavo naują gyvastį. Latvijai atkūrus nepriklausomybę, visas ansamblis nepriekaištingai
restauruotas, jame eksponuojami tapybos, skulptūros, šiuolaiki-

nio meno darbai, vyksta klasikinės muzikos šventės.
Rygoje dukart per Dauguvos
upę pravažiavę, nuskubėjome į
keleivinių laivų uostą. Krantinėje
prišvartuotas keltas „Romantika“
buvo gerokai aukštesnis už mūsų
kurorto „devynaukštį dangoraižį“, ilgiu netilptų ir futbolo aikštėje, nes jo ilgis 192,9 m., talpina iki
2500 žmonių. Įspūdžių, pramogų,
pasilinksminimų, šokių, koncertų, loterijos vakarų – iki vidurnakčio. Mūsų druskininkiečių grupė
drausminga, žinojome, kad rytoj
laukia pažintis su Stokholmu.
Ir štai pro mūsų autobuso langą
sunku spėti dairytis kairėn – dešinėn, nes pirmasis objektas – Vazų
laivo muziejus. Vazos. Giminė kildinama iš švedų didikų. Vazų dinastija laikoma pagarboje ir ypač
pirmasis Švedijos karalystės valdovas (1523-1560) Gustavas I
Vaza. Jo nuopelnas – atsikovota nepriklausomybė nuo Danijos.
Jo palikuonis – anūkas Zigmantas Vaza, Švedijos karaliumi buvo
nuo 1592 ir 1599 m. iš jo sostą atėmė brolėnas Karolis. Tapęs ATR
valdovu 1587 m. ir Lietuvos valdovu nuo 1588 m. dėl Livonijos įsivėlė į ilgas kovas su Švedija. Jis
ATR nesugebėjo sustiprinti, tuo
pasinaudojo kaimynai šiaurėje ir

rytuose. Švedijoje karaliumi tapęs
Gustavas II Adolfas ėmėsi stiprinti laivyną, tikėdamasis karalystės
valdas išplėsti pietinės Baltijos
kraštuose, užkariavo Pomeranijos
žemes. Karališkos didybės simboliu sumanė pastatyti 4 naujus ir
vieną tiems laikams dar nematyto
dydžio flagmaną – net 61 m ilgio,
kuriame tilptų 300 karių įgula ir 45
įvairių kalibrų patrankos. Statybai
paskyrė olandų kilmės laivų statybos meistrus. Kone per 4 m. laivas
buvo pastatytas, išpuoštas karžygių, riterių, undinių spalvingomis
skulptūromis, kurios turėjo simbolizuoti karališkąją galybę. Laivo
statybą, net jo dydžius, ginkluotės skaičių, nurodinėjo jo karališkoji didenybė, visiškai ignoruojant
laivo statytojų paskaičiavimus.
Svarbiausias jų buvo pažeistas –
laivo svorio centras buvo aukščiau leistino, net ir plotį sumažino dviem metrais, bet karaliaus
įnoris, – laivas turi būti matomas
iš toli – negalėjo būti ignoruotas.
1628 m. vasaros pabaigoje gausi
minia susirinko išlydėti karališkojo flagmano, meno šedevro. Gausiai saliutavus bronzos nulietų patrankų salvėmis, buvo apgaubtas
tirštų parako dūmų. Tik pasukęs
numatytu naujo laivo kursu, išskleidęs 4200 kvadratinių metrų
bures, visų akivaizdoje ėmė krypti
ant šono ir iš lėto karališkoji didenybė ėmė skęsti, laivo kapitonas
ir dalis įgulos išsigelbėjo. Tik po
333 m. buvo sumanyta legendinį
laivą iškelti. 1961 m. laivas ir jame
rasti 26 000 įvairių įgulos artifaktų iškelti, restauruoti ir nuo 1990
m. eksponuojami „Vazos laivo muziejuje“.
Kita dienos dalis buvo ne mažiau įdomi, apžiūrėjome įdomiausius, svarbiausius architektūros
statinius, krantines, tiltus, karališkuosius rūmus. Juk miestas nematęs karų, sugriovimų. Vakare
„Romantika“ pakėlė inkarus. Tik
Baltija šį kartą buvo baltais bangų
purslais pasidabinusi. Rytas darganotas, bet Rygos senamiesčio
gatveles, bažnyčių bokštų špilius,
laisvės paminklą aplankėme. Dargi Bauskės restauruojama pilis
kėlė pavydą, anot Maironio, „pilių
sienos apleistos ir vienos“, juk grįžome pro Kauną, neišdrįsome sustoti šalia Kauno buvusios pilies.
Skubėjome grįžti į Druskininkus, į
namus.

Profesionalaus dizainerio paslaugos namų, butų,
ofisų ir kitų patalpų interjerams. Tel. 8 656 62215
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur
už 100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojamsekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto
ir logistikos vadybininkams (-ėms). Kontaktas: +370 687 93693

Proginiai makiažai. Antakių korekcija ir dažymas.
Tel. 8 622 27434

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Parduodami rūšiuoti pagal dydį česnakų sodinukai Liubaša (skiltelės).
Kaina nuo 5 Eur už 1 kg. Priimami užsakymai didesniam kiekiui.
Tel.: +370 313 45543, +370 686 44079

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

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr.5935/6:358),
adresu Gailiūnų k., Leipalingio
sen., Druskininkų sav. priklausančio Renatai Micevičiūtei-Reichert,
Artūrui Micevičiui, Birutei Balčienei, Vitui Micevičiui kadastriniai
matavimai. Šio sklypo ribų paženklinimas vyks 2017-11-02, 10 val.
Kviečiame gretimų sklypų (kad.
Nr.5935/6:560 ir 5935/6:413) savininkus ir įgaliotus asmenis atvykti
į žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel. Nr.8-678-80499,
el.p.zemata.lt@gmail.com.

Išnuomojame 20-25 m²
ploto biurų patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkuose.
Kreiptis tel. 861821306
El. p.:
jonasgra@yahoo.com
Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179
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Su „Telia One“ – daugiau greičio,
duomenų ir kanalų
Televiziją užsisakote iš vienur, namų internetą – iš kitur, o
už šeimynykščių mobiliojo ryšio paslaugas gaunate sąskaitas iš kelių operatorių? Gana
vargti. Nuo šiol, visas šias paslaugas užsisakę iš „Telia“, galėsite mėgautis visais „iš vienų rankų“ privalumais kartu
su specialiu pasiūlymu „Telia One“. Jūs sutaupysite laiko
ir dar gausite greičio, daugiau
duomenų ir dar daugiau mėgstamų televizijos kanalų.
1. Tris kartus didesnė namų
interneto sparta
Jau dabar „Telia“ klientai gali
naudotis kokybišku šviesolaidiniu internetu su didele sparta,
tačiau su „Telia One“ jūsų turimo
interneto greitis gali patrigubėti. Taigi, jei šiuo metu naudojatės 100 Mbps spartos internetu, mes jį pagreitinsime iki 300
Mbps, o jei turite 300 Mbps –
džiaugsitės net 1 Gbps sparta.
Tokios spartos užteks visiems
namiškiams ir jų įrenginiams, o
atostogaujančių draugų atsiųstą
šimto nuotraukų albumą atsisiųsite greičiau nei ištarsite „šviesolaidinis internetas“. Ir viskas –
už tą pačią kainą.
2. Tris kartus daugiau mobiliųjų duomenų
Atsinaujinę mobiliojo ryšio planą, su populiariuoju „Premium
M“ vietoje 2 GB per mėnesį ga-

lėsite išnaršyti 6 GB, o užsisakę „Premium L“ už tą pačią kainą gausite nebe 6 GB, o net 18
GB duomenų. Ką su tiek duomenų veikti? Viską! Tam, kad išnaudotumėte 18 GB, jums reiktų be
perstojo (ir be miego) naršyti „Facebook“ ištisą savaitę, arba dvi
savaites dieną ir naktį klausytis
internetinio radijo, arba visą dieną žiūrėti aukštos raiškos vaizdo
transliacijas. „Telia One“ už įprastą kainą trigubai daugiau duomenų suteiks ne tik jums, bet ir dar
keturiems jūsų namiškiams, taigi
įspūdžiais galėsite keistis neribodami savęs.
3. Trys papildomi TV kanalų
rinkiniai išmaniosios televizijos žiūrovams
„Telia“ išmaniosios televizijos
pagrindinį paketą sudaro 55 TV
kanalai, o su „Telia One“ jį papildysime dar trimis kanalų rinkiniais: „Kino“, „Laisvalaikio“ ir

„Žinių“. Iš viso – papildomai net
17 kanalų, taigi visada turėsite
ką pažiūrėti. Be to, „Telia“ išmaniojoje televizijoje rasite dviejų
savaičių įrašus, kuriuos galima
žiūrėti nuo pradžių, sustabdyti ar prasukti, taigi nereikia jaudintis, jei dėl kokių nors aplinkybių praleidote savo mėgstamą
laidą. Dar daugiau įdomaus turinio rasite videonuomoje, o „Vaikų kampelis“ pasirūpins mažųjų
žiūrovų poreikiais.
Pasinaudoti „Telia One“ pasiūlymais gali ir esami, ir nauji klientai.
Jiems tereikia užsukti į artimiausią „Telia“ klientų aptarnavimo saloną ir atnaujinti esamas sutartis
arba pasirinkti naujas paslaugas.
Taip pat daugiau apie „Telia One“
pasiūlymus galima sužinoti paskambinus trumpuoju numeriu
1817 arba internete telia.lt.
Užsakymo Nr.: MDR-127-001

Gripas – tai ūmi viršutinių kvėpavimo takų virusinė liga. Gripo simptomai trunka 2-3 dienas, bet ne ilgiau nei 7 dienas. Simptomai nyksta palengva, tačiau kosulys ir bendras silpnumas gali likti kelias savaites.
Gripo infekcijai būdinga:
• Ūmi ligos pradžia;
• Karščiavimas (>38,5ºC);
• Raumenų skausmas;
• Galvos ir gerklės skausmai;
• Sausas kosulys;
• Silpnumas.
Vakcina yra pati efektyviausia priemonė, apsauganti nuo infekcijos ir/arba
sunkių komplikacijų. Gripo vakcina rekomenduojama skiepytis kasmet, nes gripo virusų atmainos kasmet keičiasi, pagal tai koreguojama ir vakcinos sudėtis.
Geriausias laikas skiepams – rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Pasiskiepijus, apsauga išlieka visą gripo sezoną.
Atvykite pasiskiepyti į VšĮ Druskininkų PSPC, M. K. Čiurlionio 82, 109 kabinetą darbo dienomis nuo 7 val. Iki 14 val.
Prisirašiusiems prie PSPC – 6,8 €;
Neprisirašiusiems klientams – 7,8 €;
Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 14 d. bus atliekami Ramunei Purelienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.
5925/0010:156), esančio Kaziulių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.,
kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: S. Šukio turto paveldėtojus (Nr. 5925/0010:522) 10.00 val., E. O. Stanislovaitienę (Nr.
5925/0010:364) 9.30 val., R. Kaulakienę (Nr. 5925/0010:167) 11.00 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr.
8-685 05537.

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Piasečno apylinkės teismas (Sąd Rejonowy w Piasecznie) nagrinėja
bylą Nr. I Ns 220/17 pagal Włodzimierz Maria Brauer, gyvenančio Kopernika g. 4-21, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Lenkija, pareiškimą dėl pripažinimo mirusiais asmenis:
- Maria Jagniątkowska, mergautinė pavardė Szelutto Werefkin, Nikodem Szelutto Werefkin ir Rudolfa (mergautinė pavardė Budzyńska)
dukrą, gimusią Vilniuje 1894 m. rugpjūčio 28 d., mirusią tikriausiai 1941
m. gegužės 31 d. Druskininkuose, kur buvo paskutinė nuolatinė jos gyvenamoji vieta.
- Wiktor Jagniątkowski, Leon Jagniątkowski ir Władysława (mergautinė pavardė Wierzbicka) sūnų, gimusį Liubline 1880 m. gruodžio 24 d., mirusį tikriausiai Sibire, kurio paskutinė gyvenamoji vieta buvo Druskininkuose.
Teismas ragina dingusius asmenis Maria Jagniątkowska ir Wiktor Jagniątkowski per keturis mėnesius prisistatyti į Piasečno apylinkės teismą
(Sąd Rejonowy w Piasecznie), kadangi priešingu atveju jie bus pripažinti mirusiais. Teismas taip pat ragina visus asmenis, kurie gali suteikti informacijos apie dingusius asmenis, per keturis mėnesius pateikti tokią informaciją
Piasečno apylinkės teismui (Sąd Rejonowy w Piasecznie).

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijai
reikalingas (-a) buhalteris (-ė) (1 etatas).
Reikalavimai: turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą,
gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
Informacija teikiama telefonu: (8313) 43373.
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Druskininkai – mylimiausias daugelio šeimų kurortas
Per pirmąjį šių metų pusmetį turistų skaičius iš Rusijos
vėl pastebimai padidėjo – jų
atvyko net 18 proc. daugiau,
nei pernai. Druskininkai buvo
ir lieka populiarūs tarp mūsų
rytinių kaimynų. Ir ne tik dėl
garsių istorinių ryšių. Kurorto gydomosios paslaugos ir
gamtiniai resursai šiuolaikinės Rusijos gyventojų yra
puikiai vertinami.
Spalio 12-14 d. „Inwetex-CIS“
parodos metu Sankt Peterburge teko bendrauti su įvairaus
amžiaus ir profesijų lankytojais. Dauguma iš jų gerai žinojo Druskininkus ir siejo juos arba
su savo prieš daugelį metų čia
išgyventais potyriais, arba su
dabartiniu sanatoriniu poilsiu
mūsų kurorte. Tačiau, bendraudami su lankytojais, sužinojome ir apie išorines problemas,
trukdančias atvykimą iš Rusijos
į Druskininkus. Šia tema pavyko
pakalbintį Jevgeniją Evstigneevą, ilgametę Druskininkų klientę.
– Kodėl mėgstate lankytis
Druskininkuose?
– Druskininkai – mylimiausias mūsų šeimos kurortas. Jau
daug metų iš eilės stipriname
ten sveikatą. Ir galiu drąsiai teigti, kad teikiamos gydomosios
procedūros yra labai efektyvios.
Tačiau paskutiniu metu atvykti
pas jus darosi vis sunkiau, blogėja susisiekimas tarp Lietuvos
ir Peterburgo... Dar prieš keletą metų pasiekti Druskininkus
buvo ganėtinai lengva ir patogu. Kiekvieną dieną 20.40 val.
iš Peterburgo į Vilnių kursuodavo tiesioginis traukinys su puikiu
restoranu, kuriame buvo galima paragauti lietuviškų patiekalų. Traukinys atvykdavo į Vilnių
8.20 val. ryte, ir jau priešpiet
mes galėdavome patogiai pa-

Druskininkų stende dirbo Druskininkų TVIC ir „Grand SPA Lietuva“ atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

siekti Druskininkus tarpmiestiniu autobusu. Deja, 2015 metais
maršruto
Peterburgas-Vilnius
buvo atsisakyta.
– Galbūt, keleivių vežimas
tapo tiesiog nepelningas?
– Tai suprantama, turistų srautas ne visada yra pakankamas.
Bet, manau, galima buvo svarstyti maršruto optimizavimo galimybes: pavyzdžiui, siųsti traukinį kas
antrą dieną.
– Tais pačiais metais atsirado
tiesioginiai skrydžiai iš Peterburgo į Vilnių antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.
– Taip, bet skrydžiai organizuojami tik šiltojo sezono metu.
Kaip pasiekti Druskininkus žiemos švenčių metu? Iš kitos pusės, skrydžių laikas yra nepatogus. Lėktuvas leidžiasi Vilniuje
18.45 val. Reikia gerai paskubėti, kad spėtume į paskutinį autobusą, vykstantį į Druskininkus.
Maža to, bilietus šiam autobusui
būtina rezervuoti iš anksto, nes
autobusų stoties kasos uždaromos jau 19.15 val., o pačiame
autobuse nedaug vietų, ir visi

norintys gali netilpti. Esu asmeniškai mačiausi, kaip norintieji
nuvykti į Druskininkus turėjo sėdėti autobuse ant grindų!
– Nespėjus į autobusą, galima
būtų samdyti taksi...
– Taip, ir tai vienintelė išeitis. Tačiau, įvedus Lietuvoje eurą, taksi
kainos neįtikėtinai pabrango: vietoj 200 litų, kuriuos mokėdavome
kadaise, taksistai prašo 250 eurų.
Už tokią sumą galėtume keletą
dienų poilsiauti Druskininkuose!
Kitas nepatogumas, susijęs su
skrydžių tvarkaraščiu, tai atostogų dienos praradimas.
Atvykdami į kurortą vėlai vakare, nesame užtikrinti, kad registratūra vis dar dirbs. Vienoje sanatorijų buvome įspėti, kad tokiu
laiku mus galės pasitikti... tik apsaugininkas.
– Ar žinote, kad į Druskininkus taip pat galima atvykti per
Minską, Gardiną arba Rygą?
– Esu apie tai girdėjusi. Bet
šie būdai reikalauja papildomų
išlaidų ir laiko. Mūsų šalyje yra
įprasta imti dvi savaites atostogų. Gaila būtų net keturias die-

Spalio 13 d. Druskininkų turizmo paslaugos buvo pristatytos Lietuvos ambasadoje
Sankt Peterburge/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

nas iš jų skirti kelionei ten ir atgal. Manau, kad kelionė į kurortą
neturėtų pavirsti spėlione, kaip
ten nuvykti. Vyresnio amžiaus
asmenims bei turintiems sveikatos problemų tokia kelionė tampa praktiškai neįveikiama. O to
rezultatas – potencialūs turistai
pradeda rinktis poilsį tuose kurortuose, su kuriais yra patogus
susisiekimas traukiniais.
– Kokie būtų Jūsų pasiūlymai,
gerinant dabartinę situaciją?
– Tikimės, kad bus grąžintas
traukinys Peterburgas-Vilnius.

Kol jį atstoja skrydžiai, siūlytumėme suderinti jų laiką su Vilniaus autobusų tvarkaraščiais.
Mūsų mylimam Druskininkų kurortui linkime sėkmės ir gerovės, o Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centrui norėtume padėkoti už „Facebook“ puslapį rusų kalba. Būtent
iš jo sužinojome apie šią parodą ir galėjome susitikti su miesto atstovais.
Druskininkų TVIC
informacija

Sportavome, sportuojame ir sportuosime!

Svečiams ir lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorei E. Kardokienei perkirpus juostą, į dangų pakilo daugybė balionų su vaikų svajonėmis
bei norais/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Onutė Motiejūnaitė,
lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtoja
Šiltas, nelietingas, bet apsiniaukęs spalio mėnesio antradienis
lopšelio-darželio „Bitutė“ vaikus
ir bendruomenę išviliojo į naują,
dar dažais kvepiantį sporto aikš-

tyną. Didelis, kamuoliais ir balionais puoštas „tortas“ aikštyno
pakraštyje, simbolizavo įstaigos
32-ąjį gimtadienį, beveik sutapusį su aikštyno atidarymu.
Kokios šventės be svečių?
Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas

sveikinimo kalboje palinkėjęs
vaikams daug sportuoti, o, pasportavus, truputį pasmaližiauti,
įteikė Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus perduotas saldžiąsias
dovanas. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina, dova-

Simbolinę atidarymo juostelę Švietimo skyriaus vedėjas J. Samuchovas, lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė E. Kardokienė ir Visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina/ Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

nodama futbolo kamuolį, taip pat
linkėjo vaikams daug sportuoti,
kad augtų sveiki, žvalūs ir energingi. Vaikai svečiams atsidėkojo, atlikdami nuotaikingus muzikinius numerius apie šarkos
švarką ir saulutę, kuri nenoriai lepina pastaruoju metu.
Svečiams ir lopšelio-darželio

„Bitutė“ direktorei Eugenijai Kardokienei perkirpus juostą, į dangų pakilo daugybė balionų su vaikų svajonėmis bei norais. Šventė
tęsėsi, atliekant įvairias sportines užduotis vaikams ir renginyje dalyvavusiems svečiams mėgaujantis rudenėlio nuspalvintų
lapų „lietumi“.
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Užuojautos

Renginiai
Spalio 27 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Rudens papartėlis“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spalio 30 d. 10 val. Susitikimas su labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ atstovais (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Lapkričio 4 d. 15 val. Šveicarijos
lietuvių fotografijos paroda „Lietuvių
Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui. Parodą pristatys Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Parodos
Alės Kalėdienės kūrybos darbų
paroda AKVA AREAL (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I-III kl. mokinių tapybos darbų paroda (mokytoja A. Kalėdienė)
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Džiugo Palukaičio akvarelių ir piešinių paroda „Nuo pradžios iki Druskininkų“, skirta 142-osioms M. K.
Čiurlionio gimimo metinėms. Paroda
veiks iki lapkričio 27 d (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa. Kviečiame Druskininkų savivaldybės moksleivius aplankyti „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai. Adomo Varno (18791979) kūryba Druskininkų miesto
muziejaus rinkinyje“ parodą nemokamai. Paroda veiks iki gruodžio 31
d. (Druskininkų miesto muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 59)

Sportas
Lietuvos MKL U15 jaunučių (gim. 2003 m.) B diviziono
krepšinio čempionato varžybose Druskininkų SC krepšininkai (treneris Sigitas Šimkūnas) namuose rezultatu 38:65
pralaimėjo A. Sabonio KC 2
komandai. Rezultatyviai druskininkiečių komandoje žaidė
Justas Lukšys, pelnęs 10 taškų, Matas Ročka – 9, Aistis
Lukoševičius – 7, Kajus Kazakevičius – 6. Druskininkų sporto centro jaunučių U15 (gim.
2003 m.) komanda B diviziono
krepšinio čempionato varžybose išvykoje rezultatu 55:80
pralaimėjo Marijampolės ŽSM
„Alvaras“ komandai. Rezultatyviai komandoje rungtyniavo
Matas Ročka, pelnęs 14 taškų, Justas Lukšys – 13, Aistis
Lukoševičius – 10, Gustas Virbalis – 9.
Lietuvos MKL U14 berniukų
(gim. 2004 m.) B diviziono krepšinio čempionato varžybose
Druskininkų SC komanda (treneris Sigitas Šimkūnas) išvykoje rezultatu 68:41 įveikė Vilkaviškio SM komandą. Gustas
Virbalis pelnė 26 taškus, Kajus
Kazakevičius – 14, Aistis Lukoševičius – 13, Gustas Jankelevičius – 10, Matas Jakubauskas
– 8. Druskininkų sporto centro
komanda U14 berniukų (gim.
2004 m.) B diviziono krepšinio čempionato varžybose, namuose rezultatu 65:57 įveikė
Kauno „Tornado KM 2-Amadeira“ komandą. Druskininkiečių
komandoje gerai rungtyniavo
Aistis Lukoševičius – 24, Kajus
Kazakevičius – 10, Tadas Mikučionis – 9.

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis...
(Jus. Marcinkevičius)
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Linui Urmanavičiui
dėl mylimos Mamytės netekties. Telydi Jus ir Jūsų artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią valandą.
Druskininkų savivaldybės vadovai,
Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos specialistai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų...
Už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi...
(Vytautas Mačernis)
Nuoširdžiai užjaučiame vicemerą Liną Urmanavičių, mirus
brangiai Mamai. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią
sunkią netekties valandą.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos kolektyvas

Kiekvienas paliekam pėdas žemėj,
kai einam laukais.
Jei gilios – ilgai jos išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais.
(Just. Marcinkevičius)
Mirus mylimai Mamai, sunkią netekties valandą užjaučiame
mero pavaduotoją Liną Urmanavičių.
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų
progimnazijos bendruomenė

Kai veidas mylimo žmogaus nutolsta Amžinybėn,
belieka pasikliauti savo atmintim ir savo širdimi...
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Liną Urmanavičių.
Veisiejų g. 17 bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotoją Liną Urmanavičių ir jo artimuosius
dėl Mamos mirties.
Druskininkų kultūros centro 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)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame mero pavaduotoją Liną Urmanavičių.
Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai

... be galo baisu žmogų,
tartum saulę danguj prarast.
(Just. Marcinkevičius)
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė
mylimą Mamytę. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius
užuojautos žodžius skiriame Linui Urmanavičiui
ir jo artimiesiems.
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro kolektyvas

Tokia tauri ir mylinti širdis ir akys šviesiosios ilgam
gyvenimo kely pavargo.
Išėjo... Palikę Amžinybės brydę auksiniame rudens take.
Dėl mylimos Mamytės netekties nuoširdžiai užjaučiame
Liną Urmanavičių ir artimuosius.
„Mano Druskininkai“ redakcijos kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Viačeslavą Lanskojų.
DNSB „Tauras“ gyventojai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Iriną Jocienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai.

Mirus Marytei Gudeliauskienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ilmą.
Druskininkų g. 10 namo gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Nilą Pancevičiūtę, mirus Tėčiui.
DNSB „Žiburėlis“

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

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotoją Liną Urmanavičių.
VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus vyrui,
nuoširdžiai užjaučiame gerbiamą Vidą Šuliauskienę
ir artimuosius.
Ratnyčios parapijos
„Motinos maldoje už savo vaikus“ grupelė

Mirus ilgametei „Bočių“ ansamblio dalyvei
Angelei Tamošaitienei, nuoširdžiai užjaučiu dukrą Daivą
ir visus artimuosius.
Zita Joana Jančiauskienė

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą
nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotoją Liną Urmanavičių
dėl mylimos Mamos mirties.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ kolektyvas

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
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2017.10.27 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Jausmų galia.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Bruto ir Neto“ (k.).
08:25 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Snieguolė ir
septyni nykštukai“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Toras“.
23:30 „Paguoda“.
01:30 „Patriotas“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 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. PREMJERA
13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.
23:55 Laisvės kirtis.
01:40 Brėkštanti aušra. 2 dalis (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
09.20 „Pražūtingi smaragdai“.
11.30 „Likimo melodija“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas.
15.00 Patriotai.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.55 „Pražūtingi smaragdai“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.50 „Vandenyno milžinai“.
06.40 „Laukinė Australija“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).

08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Penktas Dievo įsakymas nežudyk.
23:20 Kovotojas (k).
01:20 „Begėdis“.
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:00 Penktas Dievo įsakymas - nežudyk (k).

2017.10.28 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Liūtų kelionė. Brangus krovinys.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ernis - šiaurės miškų vaiduoklis.
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės.
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 Tie žavūs žirgai.
01:15 Pasaulio dokumentika. Liūtų
kelionė. Brangus krovinys (k.).
02:10 Pasaulio dokumentika. Ernis šiaurės miškų vaiduoklis (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 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kur giria žaliuoja“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Misija: dirbame sau“.
10:30 „Svajonių ūkis“.
11:00 „Arlo - kalbantis paršelis“.
12:40 „Šoklusis bičiulis. Septinto
padavimo smūgis“.
14:30 „Merlinas. Sugrįžimas“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „INOprogresas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Techtop 2017“.
21:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Dalaso klubas“.
23:55 PREMJERA „Vieno žmogaus
armija“.
01:40 „Aš, kitas aš ir Irena“ (k.).
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko
Semio nuotykiai.
11:55 PREMJERA Drakono perlo
paslaptis.
13:50 Misija „Pelėdos“.
15:40 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečiasis.
21:15 Smokingas.
23:20 Ateini čia arba gausi į dūdą!

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Gamtos magija.
07.50 „Ekovizija“.
08.00 Auginantiems savo kraštą.
08.30 4 kampai.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Vera. Pelkė“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the Cage in the
Beach 2“ .
16.00 Žinios.
16.20 „Kasdieniniai gamtos stebuklai su R. Anusausku“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
20.30 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Pelkė“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.50 „Likimo melodija“.
04.20 „Vera. Pelkė“.
05.50 „Slaptas augalų gyvenimas.
Saulės link“.
06.40 „Laukinė Australija“.
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 Stručiai. Gyvenimas bėgte.
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Kas žudikas?“.
16:00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas.
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas –
Pieno žvaigždės. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Išrinktųjų
medžioklė.
00:20 AŠTRUS KINAS Bijok jo vardo.
02:00 „Begėdis“ (k).
03:50 Muzikinė kaukė (k).

2017.10.29 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. Žąsiaganė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Sukčiai iš prigimties. Poravimosi
žaidimai ir kiti nešvarūs darbeliai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Neatrasti Kolumbijos kampeliai.
13:45 Mis Marpl 5/3 s. Čimnizo pilies paslaptis .
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. Nepakenčiamas
žiaurumas (.
23:35 Drakula.
01:05 Pasaulio dokumentika. Sukčiai iš prigimties. Poravimosi žaidimai
ir kiti nešvarūs darbeliai (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos kampeliai (k.).
02:50 Savaitė (k.).
03:45 Dainuoju Lietuvą (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Mamyčių klubas“.

09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Stipruolis Kalėdų Senelis“.
13:30 PREMJERA „Paauglių paplūdimys 2“.
15:45 „Simpsonai“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Tai reiškia karą“.
23:55 PREMJERA „Persekiojama
daktaro“.
01:40 „Vieno žmogaus armija“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Asteriksas
nustebina Cezarį.
11:45 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo
istorijos.
13:55 „Pričiupom!“.
14:25 Laukiniai laukiniai vakarai.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 PREMJERA Amerikiečių
snaiperis.
00:50 Mirties motelis 2. Pirmasis
kirtis.
02:30 Smokingas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Gamtos magija“.
07.50 Ekovizija.
08.00 Darbščios rankos, atviros
širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.35 Ekovizija.
10.45 Visa tiesa apie kavą.
10.50 „Inspektorius Luisas. Didysis
darbas“.
12.55 „Moterų daktaras“.
14.55 „Ilga kelionė namo“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Gyvenimo būdas.
20.00 Žinios.
20.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage in
the Beach“ 1.
00.00 „Inspektorius Luisas. Didysis
darbas“.
02.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
Žydėjimas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Inspektorius Luisas. Didysis
darbas“.
05.00 „Slaptas augalų gyvenimas.
Žydėjimas“.
05.50 „24/7“.
06:30 „Savickas Classic“
Turnyras Vilniuje (k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas Suomijoje. 2017 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Gamtos čempionai“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris –
Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:55 Anapus nežinomybės.
22:55 „Sostų karai“.
00:05 Išrinktųjų medžioklė (k).
02:05 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
03:55 Anapus nežinomybės (k).

2017.10.30 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Kredo: demokratas. Dokumentinis filmas, skirtas prezidento K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Jaunasis Popiežius.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Bailus voveriukas“.
06:25 „INOprogresas“ (k.).
06:55 „Bailus voveriukas“.
07:25 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Teletabiai“.
08:40 „Ančiukų istorijos“.
09:10 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
10:10 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Legendinės legendos“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kobra 11“.
23:35 „Gaudynės“.
00:35 „Kaulai“.
01:30 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Grainderis“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:28 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS Kapų
plėšikė Lara Kroft.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Visa menanti“.
02:00 Amerikiečių snaiperis (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Laiko pjūvis. Pažintinė laida.
07.50 „24/7“..
08.50 4 kampai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Albanas“.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
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20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo būdas.
00.45 Šiandien kimba.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Banga.
23:10 Bijok jo vardo (k).
01:00 „Sostų karai“ (k).
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:45 Farai (k).
03:10 Stručiai. Gyvenimas bėgte (k).
04:00 „Žvaigždės kelias.

2017.10.31 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kredo: demokratas. Dokumentinis filmas, skirtas prezidento
K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:00 „Televitrina“.
06:15 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Simpsonai“ (k.).
08:10 „Teletabiai“.
08:40 „Ančiukų istorijos“.
09:10 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
10:10 „Pabėgimas iš žemės planetos“.
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano
žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė“
00:10 „Rūsys“.
01:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:15 „Rouzvudas“.
03:10 „Grainderis“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki... (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Turistas.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:25 „Visa menanti“.
02:10 Kapų plėšikė Lara Kroft (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vantos lapas.
07.20 Muzikinės kovos.
09.20 Likimo melodija.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
15.00 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Kova iki mirties.
23:05 Banga (k).
01:05 „Begėdis“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 Farai (k).
03:15 „Gamtos čempionai“ (k).
04:05 „Pragaro katytė“ (k).

2017.11.01 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Stilius. Gyvenimo
būdo žurnalas (k.).
07:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
07:55 Gimę tą pačią dieną (k.).
08:40 Mažasis magas Hudinis.
09:30 Premjera. Dėžinukai.
11:10 Premjera. Klausyk savo širdies.
12:40 Amžinai kartu.
14:05 Premjera. Alfonsas Svarinskas.
15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. Mišių transliacija iš Antakalnio kapinių.
16:05 Šventadienio mintys.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Premjera. Po vienu dangum.

00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:55 „Televitrina“.
07:10 „Barbė - perlų princesė“.
08:45 „Veiverlio pilies bur-

tininkai“.
10:40 PREMJERA „Šuo, kuris išgelbėjo Heloviną“.
12:20 „Pelenė“.
14:15 „Galiūnas Džo“.
16:35 „Aukštyn“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Šreko Helovinas“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 PREMJERA „Gilyn į mišką“.
22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 „Gilyn į mišką“.
23:30 PREMJERA „Nešdintis visu
greičiu“.
01:20 „Kaulai“.
02:15 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:05 „Rouzvudas“.
06:45 Dienos programa.
06:50 „Visatos broliai“.
07:15 „Kaukė“.
07:40 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
08:05 Kosminis krepšinis.
09:35 Monstrų namai.
12:55 Svečiai palėpėje.
14:40 PREMJERA Dangus tikrai yra.
16:35 Aš - šnipas.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 PREMJERA Princesė Enė.
22:20 PREMJERA Septynios velniškai ilgos dienos.
00:30 Turistas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Darbščios rankos, atviros širdys.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Vera. Natūrali atranka“.
13.40 „Keturi metų laikai“.
14.55 „Spąstai Pelenei“.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Žinios.
16.20 „Spąstai Pelenei“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Spąstai Pelenei“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Žinios.
23.00 Patriotai.
00.00 MMA „King of the Cage in the
Beach 2“.
01.00 Muzikinės kovos.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Įteisintas faras“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
21:40 Žudikas manyje.
23:50 Kova iki mirties (k).
01:40 „Begėdis“.
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:15 „Pragaro katytė“ (k).
04:05 „Kriminalistikos istorija“.

2017.11.02 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.

Reikalinga virėja (- jas) dirbti valgykloje.
Tel. 8 659 59994
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Šiandien prieš 100
metų. Dokumentinė apybraiža, skirta
Berno lietuvių konferencijos šimtmečiui.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Janas Husas.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:25 „Televitrina“.
06:40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
07:10 „Simpsonai“ (k.).
08:10 „Teletabiai“.
08:40 „Ančiukų istorijos“.
09:10 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“.
10:10 „Beždžioniukas Montis“.
11:55 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Raudonoji aušra“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:10 „Hubertas ir Staleris“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 Yra, kaip yra (k).
12:35 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.

14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bloga
kompanija.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Visa menanti“.
02:25 Alchemija. VDU karta.
02:55 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Kaimo akademija.
07.20 Muzikiniai sveikinimai.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 PREMJERA. „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. Dabar.
00.45 Laiko pjūvis.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „PREMJERA Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Kraujas Maniloje.
22:50 Žudikas manyje (k).
00:55 „Begėdis“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:40 „Kriminalistikos istorija“.
03:20 Savaitės kriminalai (k).
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Įvairiose miesto vietose nuolat randami
mobilieji telefonai. Dėl jų kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą nuo 8 iki 17
val. Tel. 8 700 65558
Romos Pankevičienės
įmonėje

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skubiai reikalingas
suvirintojas elektra-dujomis.
Kreiptis tel. 8-313-51405 arba el. paštu info@druskininkukomunalinis.lt

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.

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

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).

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

Projektuojame ir gaminame naujus virtuvės
komplektus ir įvairių spalvų bei dydžių virtuvės
spinteles. Tel. 8 600 79606
Nestandartinių baldų gamyba pagal individualius
užsakymus. Tel. 8 656 62215

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkiais.
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355
Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Renkama nauja grupė lapkričio mėn.

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 30 kv. m butas Veisiejų g.
22, 4 aukšte iš 5, maži komunaliniai
mokesčiai. Kaina – 27 500 Eur.
Tel. 8 687 37575
Pigus 6,1 aro sodo sklypas Jaskonyse, Mėtų g. 5. Tel. 8 687 37575
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
1 kambario 20 kv. m butas Viečiūnuose, bendrabutyje su baldais ir
buitine technika (su atskiru dušu,
tualetu ir virtuve). Tel. 8 686 53999
1 kambario 34 kv. m suremontuotas
butas Neravų g. Kaina – 25000 Eur
arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka. Tel. 8 676 33844
Jaukus 1 kambario butas Druskininkų
centre M. K. Čiurlionio g., 4 aukšte su
rūsiu. Butas sutvarkytas, parduodamas su baldais. Tel. 8 617 41982
1 kambario 29,40 kv. m butas Veisiejų g, 4 aukšte iš 5, be remonto.
Kaina – 26000 Eur.
Tel.: 8 (313) 51928, 8 686 73505
Skubiai 2 kambarių 45 kv. m butas šalia
„Eglės“ sanatorijos. Tel. 8 623 12798
Kompaktiškas 2 kambarių 23,23 kv.
m butas Druskininkų senamiestyje,
šv. Jokūbo g. Atliktas kapitalinis remontas. Kaina – 23000 Eur.
Tel. 8 604 87277
2 kambarių 39 kv. m butas be remonto Baravykų g., 2 aukšte. Kaina
– 21000 Eur. Tel. 8 686 42499
3 kambarių 57 kv. m butas Šiltnamių
g. 4 aukšte iš 5, namas renovuotas,
renovacija išmokėta . Kaina – 47000
Eur. Tel. 8 620 63122
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte
iš 4 Ateities g. Tel. 8 698 25691
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
(prie miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos – vandentiekis, kanalizacija, el. pastotė) M.
K. Čiurlionio g. 120. Tel. 8 602 10802
Namas Leipalingyje 18 a sklype su
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina –
30000 Eur. Tel. 8 626 64747
Parduodu gerai įrengtą garažą arba
keičiu į automobilį „Honda CRVII“.
Tel. 8 614 76626
Garažas Druskininkų miesto centre,
Ligoninės g. 8, pušyne prie Jaunimo
užimtumo centro. Tel. 8 671 45555
24 a žemės ūkio paskirties sklypą
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų
b-joje „Migla“. Tel. 8 601 48912
Nestandartinis garažas Neravų g., su
rūsiu. Kaina – 3600 Eur.
Tel. 8 616 77026

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio,
netoli elektra. Kaina – 9650 Eur. Arba
keičiu į mišką. Tel. 8 682 48474
Sodas „Dainavos“ sodų b-joje.
Tel. 8 620 51920
72 kv. m gyvenamasis namas Leipalingyje, su ūkiniais pastatais 8,4 a sklype.
Kaina – 16000 Eur. Tel. 8 616 48116
2,55 ha žemės sklypas Vilkininkų km,
Lazdijų raj., 3 km nuo Leipalingio, 15
km nuo Druskininkų, 150 m nuo ežero. Kaina – 15500 Eur.
Tel. 8 617 62483

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

Parduodami įvairūs daiktai
Kieto kuro katilas „ATMOS DC18s“,
labai mažai naudotas. Kaina – 650
Eur. Tel. 8 621 37087
Svetainės komplektas, odinė sofa,
odinis kampas, virtuvės stalas, fotelis, pietų stalas, pakabinamos spintelės, indauja. Tel. 8 612 09648

26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu (41 a miško). Tel. 8 682 87568

2 kaitviečių įmontuojama elektrinė
viryklė „Siemens“, dulkių siurblys
„Samsung“, didelė komoda, išskleidžiamas pietų stalas, skrynia, šviestuvas, komodėlė. Tel. 8 604 87277

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

2 guminės sukomplektuotos valtys.
Tel. 8 624 25449

VW Passat B-4, 1995 m., 1,9 dyzelinas. TA iki 2018 m. kaina – 500 Eur.
Tel. 8 654 26270

Mažas šaldytuvas. Tel. 8 623 12798

„Audi A6“ 1996 m., 2,5 L dyzelinas,
TA iki 2018 m., draudimas. Kaina –
800 Eur. Tel. 8 610 27952
2 padangos R17 225/45 už 35 Eur;
2 priekiniai „Žiguli“ cilindriukai už 18
Eur. Tel. 8 693 95898
„Renault Megane Scenic“ 2001 m.,
1,6 L benzinas, TA iki 2018.07.
Tel. 8 616 78916
„VW Passat“ 2007 m., 1,9 L dyzelinas, 77 kW, universalas, TA iki
2019.10. Papildomai pridėsiu žiemines padangas su ratlankiais. Kaina
– 4700 Eur. Tel. 8 650 12304
Universalios padangos „Vredestein“
(4 vnt.) R15/195/60. Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 650 87433
Geros būklės universalios padangos
M+S (4 vnt.) R17/215/45. Kaina – 60
Eur. Tel. 8 654 35497
„VW Polo“ 1997 m., 1,4 L benzinas,
TA iki 2019 m., 2 durų.
Tel. 8 670 88065
„BMW 525“ 2002 m., už 2900 Eur;
lieti ratlankiai „Renault“ R15 su padangomis, VW diskai R15 su padangomis, „Audi“ diskai R14 su padangomis. Tel. 8 624 25449
„Nissan Primera“ 2001 m., 1,8 L benzinas, žieminės padangos su diskais.
Tel. 8 614 99243
4 mažai naudotos žieminės padangos 185/65 R14 su metaliniais ratlankiais.(4 tvirtinimo skylės). Kaina – 110
Eur. Tel. 8 614 09971
„VW Passat“ 1999 m., universalas, 2
L TDI, 66 kW, TA iki 2018.10. Kaina –
1100 Eur. Tel. 8 620 70300

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

Sodo sklypas Viečiūnuose, sodų bendrojoje „Rūta“ (atlikti geodeziniai matavimai, įvesta elektra. Tel. 8 682 34688

Mėsiniai avinukai. Tel. 8 686 95998

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

Mėsinės naminės kiaulės.
Tel. 8 601 22865

Rudos spalvos tachta už 40 Eur;
smėlio spalvos minkštas kampas su
mechanine miegamąja dalim už 100
Eur. Tel. 8 652 19928
Aukštaūgės ir žemaūgės apvalios tujos (tinka kapams). Tel. 8 650 83251
Agavos ir alijošiai. Tel. 8 617 17886
Svogūnai, morkos, burokai, kopūstai.
Tel. 8 698 87609
Naujas šuns narvas transportavimui
už 75 Eur; akmenys; belaidis telefonas „Panasonic“ už 30 Eur; lazdynų
sodinukai po 2 Eur/1 vnt., gelinių
nagų lempa. Tel. 8 696 64583
Nauji natūralaus kailio moteriški kailiniai. Kaina – 400 Eur. Tel. 8 615 84307
Kepimo orkaitė „Standart“ už 30
Eur; kieto plaušo plokštės (2x1,8 m,
4 mm, 4 vnt.) už 25 Eur; televizorius
„Sharp“ už 30 Eur. Tel. 8 630 36440
Pašarinės bulvės. Tel. 8 648 92746
Bulvės. Kaina – 1 kg/0,2 Eur.
Tel. 8 699 33783
Medus suneštas iš barkūno-facelijaus grikių. Kaina – 1 kg/6 Eur.
Tel. 8 618 01837
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
Elektrinė akselinė. Tel. 8 621 06860
Mažai naudotas vežimėlis „Tutis“ su
priedais už 50 Eur; televizorius LG
(51 cm įstrižainė) už 10 Eur.
Tel. 8 603 04562
Elipsinis treniruoklis, blokai ir panelės, kokliai krosniai, ąžuolinis parketas. Tel. 8 682 98506
Geros būklės garso stiprintuvas „Pioneer“ ir tiuneris. Tel. 8 665 20807
4 paskiepytos ir nukirmėlintos 2 mėnesių vakarų Škotijos baltųjų terjerų
kalytės. Kaina – 1 vnt/250 Eur.
Tel. 8 682 33477

Automatinė skalbimo mašina „Beko“
(6 kg, A klasė) už 110 Eur; elektrinė
pirties krosnelė „Harva“ už 160 Eur;
garso kolonėlė „NGS Beat“ už 13
Eur; laisvų rankų įranga už 15 Eur;
serviravimo staliukas su ratukais už
25 Eur. Tel. 8 654 87148

Išnuomojamas 1 kambarys name
Baltašiškėje (be patogumų).
Tel. 8 (313) 56576

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius
„Philips“ (51 cm įstrižainė) už 20 Eur;
pakabinamas pusiau apvalus vonios
veidrodis 90x42 cm už 12 Eur; TV
priedėlis „Etellbox“ už 22 Eur; naudoti medžio drožlių skydai ir DVP
plokštės; durų varsčios; automatinė
skalbimo mašina „Beko“ (6 kg,) už
110 Eur. Tel. 8 686 43600

Išnuomojamas 2 kambarių 40 kv.
m butas Antakalnio g. (šildymas tik
elektriniu radiatoriumi). Kaina – 1
mėn./100 Eur. Tel. 8 626 94434

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
2 akselinės, 2 varikliai.
Tel. 8 694 11157
Išskleidžiamas minkštas kampas
(margas veliūras, su patalynės dėže,
270x160) už 235 Eur; kineskopinis
plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur;
radio tiuneris „Technic“ už 16 Eur;
sieninis TV laikiklis už 7 Eur.
Tel. 8 626 20523
2 medinės statinės, plastikinė statinė,
cinkuota metalinė statinė, mediniai
stalai, VIA SAT palydovinė antena su
3 galvutėmis, dujinė viryklė su balionu, senoviniai: spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
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; 2
kameros „Asus Selfie“ 13 mp, 3 GB
RAM, 3000 mAh, 4G už 145 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
Graži, didelė, apšiltinta šuns būda.
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 640 55799
Išskleidžiamas minkštas kampas
(margas veliūras, su patalynės dėže,
270x160) už 235 Eur; sviesto mušimo statinaitė už 15 Eur; kineskopinis
plokščiaekranis televizorius „Samsung“
(51 cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiuneris „Technic“ už 16 Eur; sieninis TV
laikiklis už 7 Eur. Tel. 8 626 20523

Nuoma
Išnuomojamas butas Gardino gatvėje. Tel. 8 605 45603
Išnuomoju 1 kambarį su atskiru įėjimu moteriai.
Tel.: 8 607 39180, 8 (313) 51372
išnuomojamas 3 kambarių butas
Druskininkuose Ateities g. Butas
įrengtas, su buitine technika. Kaina
– 1 mėn./180 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 698 44813
Išnuomojamas 3 kambarių renovuotas,
apšiltintas butas Šiltnamių g. su baldais
ir buitine technika (2 balkonai, vonia
ir tualetas atskirai, virtuvė, svetainė, 2
miegamieji ir skalbimo kambariukas),
nuomininkams be gyvūnų, ilgam Laikui.
Kaina – 1 mėn./300 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 601 84344

Namų modemas su garantija už 90
Eur; mobilaus interneto modemas už
50 Eur. Tel. 8 601 88119

Išnuomojamas 2 kambarių 40 kv. m
naujai suremontuotas butas 1 aukšte
(buvęs biuras) Gardino g.
Tel. 8 611 48844

Žaidimų kompiuteris „X-Box 360“ su
priedais. Kaina – 100 Eur.
Tel. 8 655 59954

Išnuomojamas 2 kambarių butas
Sveikatos g. 18, 1 aukšte.
Tel. 8 617 56054

Mažai naudota siuvimo mašina
„Podolsk“ už 100 Eur; pigiai vilnonis
kilimas, veidrodis-knyga su stalčiais,
kiliminiai takai, įvairios knygos. Tel.: 8
630 87652, 8 (313) 52512

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute miesto centre, Taikos g. Pageidautina moteriai ar merginai.
Tel. 8 616 48116

Naujas telefonas „Nokia“ su garantija. Kaina – 38 Eur. Tel. 8 673 85540

Išnuomojamas 2 kambarių butas
šalia „Eglės“ sanatorijos, Neravų g.
39B. Tel. 8 686 52342

Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 602 34212

Perka
Naudotus skardinius ratlankius R16
arba nebrangiai aliumininius ratlankius, tinkančius 2005 m. „Ford Galaxy“. Tel. 8 648 96830
Žemės ūkio paskirties sklypą Druskininkų savivaldybėje.
Tel. 8 676 33844
2 kambarių butą Druskininkuose centre arba senamiestyje. Pageidautina
ne paskutiniame aukšte.
Tel. 8 656 88734

Keičia
2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuose į 2-3 kambarių butą Druskininkuose (pageidautina naujos statybos)
su priemoka. Galimi kiti variantai.
Tel. 8 612 92239
1-2 kambarių butą Kaune į 1-2 kambarių butą Druskininkuose.
Tel. 8 656 88734

Ieško darbo
24 m. vaikinas ieško darbo.
Tel. 8 627 33350
38 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 663 53521
Jaunas stalius, turintis patirties baldų
gamyboje, ieško darbo (nebūtinai
staliaus). Tel. 8 622 51987
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602
Vyras be žalingų įpročių, turintis B,
C, E vairavimo kategorijas (iki 7,5 t),
ieško darbo. Tel. 8 602 34212

Kiti
Dovanojame nuostabius kačiukus.
Vienas abrikoso spalvos, antras
pilkšvai rainas, trečias rusvas.
Valgo visokį maistą, pripratinti prie
dėžutės su kraiku.
Tel. 8 675 00860
Pamesta piniginė su dokumentais.
Tel. 8 684 56495
Reikalinga moteris, prižiūrėti sergančią
močiutę (Druskininkai). Močiutė vaikšto. Tel.: 8 670 60905, 8 682 14307
Leisiu nemokamai naudotis vasarnamiu ir žemės sklypu (s-b „Papartis“).
Tel. 8 612 12197
Dovanojame 2 mėnesių šviesiai rudą
katinėlį. Tvarkingas ir labai meilus.
Tel. 8 653 81141
17 d. pamesta piniginė su kortelėmis
, nuotraukomis ir pinigais.
Tel. 8 689 41566
Gal kas padovanotų ar pigiai parduotų juodą svetainės kampą.
Tel. 8 624 83174

Atlieku apdailos
darbus: dažymas,
laminato klojimas,
gipso montavimas.
Tel. 8 627 57085

Skubiai parduodamas kioskas-paviljonas.
Tel. 8 620 51920
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„Saulutėje“ – knygelės „Kontis ir Tvarkius“ pristatymas“

Knygelės pristatymą Druskininkų „Saulutės“ sanatorijos bibliotekoje surengusi A. Zinkevičiūtė-Jankauskienė įsitikinusi – į vaikų širdis
yra vienintelis – tikrumo ir nuoširdumo kelias/Rūtos Averkienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Kai asmeniškai susipažįsti su
knygos autoriumi, su juo pabendrauji, visai kitaip skaitai ir
patį kūrinį. Ko gero todėl toks
smagus buvo praėjusią savaitę
Druskininkų „Saulutės“ sanatorijos bibliotekoje surengtas
žurnalistės Aldonos Zinkevičiūtės-Jankauskienės parašytos pasakų knygelės „Kontis ir
Tvarkius“ pristatymas.
Kaip sako knygelės autorė,
džiaugsmo galima atrasti visur: žmonių širdyse, namuose ir net... atliekų konteineryje. Juk jame atsiduria daiktai,
kuriuos žmonės sukūrė, jais
naudojosi, leido jiems būti
savo gyvenimo dalimi, kuri,
deja, tapo nebereikalinga. Ar
kada susimąstėte, kaip jaučiasi mūsų išmesti daiktai,
atsidūrę konteineryje? Ką
jie galėtų pasakoti vienas kitam? Atsakymus į šį klausimą
galima rasti pasakų knygoje „Kontis ir Tvarkius“, kurios
autorė mintimis sutiko pasidalinti ir su „Mano Druskininkai“ skaitytojais.
– Kaip gimė mintis parašyti
knygelę vaikams?
– Yra toks posakis: lenk medį,
kol jaunas. Suaugę žmonės turi
jau susiformavusius savo įgūdžius, įpročius ir požiūrį, kuris
daugeliui yra vienintelis ir dažnai pats teisingiausias. Suaugusiam žmogui ką nors keisti ir keistis, daryti kitaip nei darė anksčiau,
yra pakankamai sudėtinga.
Vaikų pasaulis – kitoks. Jiems
dar nieko nereikia keisti, jie tiesiog priima arba nepriima tai, ką
mato, girdi ir jaučia.
Todėl apie tai, kad man atrodo
svarbu šiandien, kas ne mažiau
svarbu bus rytoj, norėjosi kalbėti
su vaikais. Tikintis, kad jie mano
knygos pasaulį ir jo herojus priims be jokių išankstinių nuostatų – tiesiog juos pamils arba ne.
Vaikų pasirinkimas visada teisingas, tik suaugusiems kartais atrodo kitaip.
– Kodėl pasakų knygos apie
rūšiavimą herojai „Kontis ir
Tvarkius“?
– „Kontis ir Tvarkius“ – tai kny-

ga apie mus supantį pasaulį. Ne
tą – didelį, platų su tolimomis šalimis ir galaktikomis, o tą kasdienį,
kuriame būname kasdien, sukdamiesi tarp daugybės daiktų. Tuos
daiktus patys gaminame, perkame, paskui jais naudojamės, priprantame, net nepastebime ir galiausia išmetame, nes jei tampa
mums nereikalingais.
Tiesą pasakius, man visuomet
būna gaila tų išmetamų daiktų.
Ne kaip daiktų, o kaip kažko, kas
buvo šalia. Todėl ir sugalvojau
tokius du „geriečius“, kurie tais
daiktais pasirūpina.
– – Kaip pavyko pasiekti vaikų širdis, tokia sudėtinga tema
parašyti jiems patrauklia, suprantama kalba ir forma?
– Į vaikų širdis yra vienintelis kelias – tikrumo ir nuoširdumo kelias. Tad, rašydama „Kontį ir Tvarkių“, juo ir ėjau. Stengiausi nieko
nemokyti, nepiršti savo nuomonės, nenurodinėti, kaip elgtis teisinga, o kaip ne.
Ir dar – visai nemąsčiau, kad tai
knyga apie atliekas, jų tvarkymą
ar rūšiavimą. Man tai pirmiausia
knyga apie kiekvieno mūsų norą
būti reikalingu, jaustis saugiu. Aš
tikiu, kad ne tik žmonės, bet ir
daiktai nori taip jaustis. O apie tai,
kuo tiki, kalbėti lengva ir paprasta.
– Knygelės pristatymo renginiai organizuojami įvairiuose miestuose ir miesteliuose.
Kokie jie būna? Kas labiausiai
jaudina vaikus?
– Vaikai – nuostabi auditorija.
Jie labai lengvai įsijaučia į temą
ir tą laiką, kurį praleidžiame kartu, tiesiog gyvena tuo, apie ką kalbame.
Kol kas visi susitikimai buvo
labai šilti ir gyvi. Stebina tai,
kiek daug vaikai žino apie mūsų
daiktus, kuriuos paverčiame
atliekomis. Žavi tai, kaip aktyviai jie atsakinėja į improvizuotos viktorinos klausimus. Ir dažniausia jau pirmas atsakymas
būna teisingas! Kartais net pagalvoju: gal klausimai per lengvi? Bet vėlgi manau, kad daugelis suaugusiųjų taip lengvai į
juos neatsakytų.
Pieš kiekvieną susitikimą galvoju ir, prisipažinsiu, šiek tiek jaudinuosi, ar pavyks užmegzti kon-

taktą su vaikais, ar užsimegs
pokalbis? O kai pradedame bendrauti, viskas būna sklandu, laikas prabėga labai greitai ir lieka
daug gerų emocijų.
– Koks buvo susitikimas
Druskininkuose? Kas labiausiai įsiminė?
– Kiekvienas susitikimas būna
kažkuo kitoks, nes į jį ateina vis
kiti vaikai. Druskininkuose, „Saulutės“ sanatorijoje, į knygos pristatymą atėjo vaikai čia atvykę iš
įvairių Lietuvos vietų. Jie buvo nė
neskaitę knygos, nes didžiuosiuose knygynuose ja neprekiaujama
(dabar jau galima įsigyti „Saulutės“ bibliotekoje).
Tačiau pokalbis užsimezgė labai lengvai, vaikai noriai pasakojo, kaip jie elgiasi su nebereikalingais daiktais, dalyvavo
bibliotekos vadovės Danutės
Potelienės surengtame rūšiavimo konkurse, atsakinėjo į viktorinos klausimus ir džiaugėsi laimėtais prizais – knygomis
„Kontis ir Tvarkius“.
Tai buvo nuostabi popietė gražiomis rudens spalvomis nuspalvintuose Druskininkuose.
– Knygos gale kiekvienas gali
parašyti ir savo norą. Ar jau žinote kai kurių savo skaitytojų
norus?
– Vaikai turi daug norų, kaip,
beje, ir suaugusieji. Kokius norus įrašo į knygą, aš nežinau,
nes knygos iškeliauja į vaikų
namus.
Man vaikai sako, kad norėtų turėti tokį draugą, kaip Tvarkius,
nes jis viską sutvarko.
Kai kurie labai nori žinoti, kaip
toliau sekasi „Končiui ir Tvarkiui“
ir prašo parašyti kitą knygą apie
juos.
– Ar bus knygelės tęsinys?
– Galvoju apie tai, bet nieko nežadu. Man „Kontis ir Tvarkius“ –
kaip kūdikis. O kol kūdikis mažas,
jį reikia paauginti. Tad kol kas ir
auginu – važinėjame kartu į pristatymus, bendraujame su vaikais, susirandame naujų draugų,
kaupiame gerus įspūdžius. Ir sakome „ačiū“ visiems, kurie su mumis draugauja.
Nes draugų turėti yra gerai. Taip
galvoja Kontis. Ir aš jam pritariu.
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