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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Muzikantas, užburiantis saksofono muzikos garsais
Laima Rekevičienė
Druskininkietis Tomas Čiukauskas ir saksofonas, regis,
neišskiriami. Tomo saksofono muzikos garsai jau daugelį
metų tarsi užburia įvairių Druskininkuose ir ne tik organizuojamų renginių žiūrovus. Šiemet
jį buvo galima išgirsti, grojantį
ir neįprastoje erdvėje – Karolio
Dineikos sveikatingumo parke,
kuriame, kaip sako pats muzikantas, jis tarsi išlaisvino savo
kūrybinę fantaziją ir leidosi į
muzikines improvizacijas. Tomas džiaugiasi, kad su žmona,
dainininke Indraya, kurią taip
pat galima pamatyti dainuojančią ir Druskininkų scenose,
gyvena kurorte, gali mėgautis
gamta ir kūrybine laisve.
– Tomas Čiukauskas ir saksofonas – tobulas tandemas.
Kaip šis instrumentas atsirado
Jūsų gyvenime?
– Nuo vaikystės man labai patiko muzika. Norėjau jos mokytis,
todėl teko pasirinkti instrumentą. Ir saksofonas man pasirodė
labai patrauklus. Iš pradžių buvo
sunkoka jį „prisijaukinti“, bet per
metus pramokau groti. Ir groju iki
šiol.
Pirmiausia mokiausi Juozo Mikolainio studijoje „Mikutis“, po to
– Kaune, III-ojoje muzikos mokykloje. Baigiau J. Gruodžio konservatoriją ir Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Man atrodo, kad
svarbiausi yra pradmenys, kurių tu įgijai, pradėdamas mokytis muzikos. Labai vertinu tai, ko
išmokau, lankydamas J. Mikolainio studiją, pirmąsias saksofono
pamokas. Juk patys svarbiausi
dalykai išmokstami pagrindinėje mokykloje, iki devintosios klasės. Universitete tik įtvirtinamos
mokykloje įgytos žinios, man atrodo, kad ten formuojami pagrindiniai dalykai.
Kai buvo paskelbtas konkursas
„Idėja Lietuvai“, rašiau, kad būtent mokytojo specialybė turi tapti pati svarbiausia. Nes, man atrodo, jei nėra gero švietimo, tai
nieko gero nebus, niekas nepadės – nei puošnūs prekybos centrai, nei įspūdingi dangoraižiai...
Pastebėjau, kad net į universitetus įstoję žmonės tiesiog nemoka mokytis... O to išmokstama būtent mokyklose. Ir dėl to
žinau, koks svarbus yra mokytojo vaidmuo kiekvienos asmenybės ugdymui.
Pačiam taip pat trumpą laiką
teko dirbti mokytoju, bet supratau,
kad tai – ne mano kelias.
– Ką vaikinui suteikia mokėjimas groti saksofonu? Ko gero,
pirmiausia tai – tiesus kelias į
merginų širdis...
– Tikrai manau, kad saksofono,
kaip ir gitaros, muzika, turi savito
žavesio, labai romantiškai nuteikia. Bet norint išmokti gerai groti abiems minėtais instrumentais,

Druskininkų
švietimo
bendruomenė
aptarė artėjančių
naujų mokslo metų
naujoves

5 psl.

Grožio ir estetikos
studijoje „Dorama“
– jauki aplinka ir
profesionalių
procedūrų įvairovė

8 psl.

Paslaugų ūkio
darbai – kurorto
aplinkos tvarkymui
T. Čiukausko saksofono muzikos garsai jau daugelį metų tarsi užburia įvairių Druskininkuose ir ne tik organizuojamų renginių žiūrovus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

pirmiausia reikia įdėti labai daug
darbo. Nebent esi apdovanotas
ypatingu talentu...
O mano gyvenime saksofonas
reiškia labai daug. Aš tiesiog galiu gyventi šia muzika. Galiu būti
muzikantas – saksofonininkas...
– Ir saksofonas suteikia tam
tikros laisvės, nes jis gali būti
ir solo instrumentas?
– Taip, tai yra universalus instrumentas. Juo galima groti ir orkestre, ir vienam. Akordeonas, fortepijonas, gitara ir saksofonas,
manau, suteikia tos kūrybinės

laisvės.
Deja, profesionaliai įvaldęs esu
tik saksofoną. Jis galbūt nėra toks
sudėtingas instrumentas, kaip,
pavyzdžiui, smuikas. Saksofonas – gana naujas instrumentas.
Visa muzikanto, grojančio saksofonu, energija sutelkiama į tembrą. Bent poros metų prireikia,
kol tą instrumento tembrą „sugauni“, kol atrandi jo skambesį.
– Ar prisimenate savo pirmąjį koncertą, kai grojote pirmąjį
kūrinį žiūrovams?
– Labiau prisimenu savo pir-

muosius egzaminus, kurie turbūt
ir buvo pirmieji mano vieši pasirodymai žiūrovams. Buvo labai baisu, jaudinausi.
– Ar visus kūrinius galima pagroti saksofonu?
– Yra sukurtos įvairių kūrinių
transkripcijos ir violončelei, ir
smuikui, galbūt galima jas pritaikyti ir saksofonui. O šiaip saksofono melodijos yra labai ryškios,
išsiskiriančios. Akademinėje muzikoje yra daug kūrinių saksofonui.

7 psl.

9 psl.

Druskininkai
palydėjo vasarą

16 psl.
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Viečiūnų seniūnijoje mažėja žvyrkelių

Baigus įgyvendinti projektus ir išasfaltavus trumpas žvyrkelio atkarpas, tarp asfaltuotų kelio ruožų bus užtikrintas patogus ir ekonomiškesnis susisiekimas bei sumažės triukšmo ir teršalų lygis

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio, Raigardo ir
Ratnyčėlės seniūnaitijose mažėja žvyrkelių. Druskininkų savivaldybės administracija įgyvendina
du projektus, kurių metu gerinama minėtų seniūnaitijų kelio atkarpų būklė ir dalis žvyrkelių bus
išasfaltuoti.
„Džiugu, kad Viečiūnų seniūni-

joje daugiau nei dviem kilometrais
sumažės žvyrkelių, o Mašnyčių,
Švendubrės, Naujasodės bei Latežerio kaimų gyventojams pagėrės susisiekimo sąlygos“, – apie
įgyvendinamus projektus sakė
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Įgyvendinant projektus, jau išasfaltuotos žvyro-grunto dan-

gos kelių atkarpose, esančiose Mašnyčių (Mašnyčių kaimas),
Naujasodės (Naujasodės kaimas), Upės ir Ežero (Latežerio
kaimas) gatvėse, paklojant asfalto dangą bei sutvarkant kelkraščius, o Užupio (Švendubrės
kaimas) gatvė bus išasfaltuota artimiausiu metu. Baigus įgyvendinti minėtus projektus ir išasfalta-

vus trumpas žvyrkelio atkarpas,
tarp asfaltuotų kelio ruožų bus
užtikrintas patogus ir ekonomiškesnis susisiekimas bei sumažės
triukšmo ir teršalų lygis.
Projektai „Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio
ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas“ ir „Druskininkų
savivaldybės Viečiūnų seniūni-

jos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių
būklės gerinimas“ finansuojami iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės
biudžeto. Bendra projektų vertė –
438 805 eurai, iš jų 58 619 eurų –
Druskininkų savivaldybės indėlis.
Atliekamus kelio darbus planuojama pabaigti šių metų spalį.

Druskininkų savivaldybės interneto svetainė – informatyvi ir kokybiška
Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja V. Grigorienė:
„Administruodami savivaldybės interneto svetainę,
pirmiausia siekiame informatyvumo ir kokybės. Mūsų
tikslas – kad visa reikalingiausia informacija gyventojams, verslui, potencialiems
investuotojams būtų greitai
ir patogiai pasiekiama. Džiugu, kad tai įvertino ir šalies
ekspertai.“

Informacinės visuomenės plėtros komiteto įvertinimu, Druskininkų savivaldybės interneto svetainė www.druskininkai.lt visiškai atitinka visus LR Vyriausybės reikalavimus, yra patogi ir kokybiška

Druskininkų savivaldybės interneto svetainė www.druskininkai.lt visiškai atitinka visus

LR Vyriausybės reikalavimus,
yra patogi ir kokybiška – tokias
išvadas pateikė Informacinės vi-

suomenės plėtros komitetas, atlikęs kasmetinį valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų

interneto svetainių analizę.
Šalies ekspertų išvadose pažymima, kad iš 60-ies Lietuvos
savivaldybių interneto tinklalapių 100 proc. visus reikalavimus atitinka tik 16-os, tarp
jų – ir Druskininkų savivaldybės. Druskininkų savivaldybė
yra vienintelė kurortinė savivaldybė, kurios tinklalapis įvertintas aukščiausiais šimtaprocentiniais įvertinimais.
„Administruodami savivaldybės interneto svetainę, pirmiausia siekiame informatyvumo ir
kokybės. Mūsų tikslas – kad
visa reikalingiausia informacija gyventojams, verslui, potencialiems investuotojams būtų
greitai ir patogiai pasiekiama.

Džiugu, kad tai įvertino ir šalies
ekspertai“, – sakė Druskininkų
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė.
Atliekant tyrimą, buvo sudarytas 68 kriterijų sąrašas, pagal
kurį buvo vertinamos interneto
svetainės. Didžiausias dėmesys
buvo skiriamas interneto svetainių struktūrai, informacijos pateikimui, bendrųjų nuostatų laikymuisi ir atitikimui Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimams.
Iš viso tyrimo metu buvo vertintos 1098-ios įstaigų interneto
svetainės.

Leipalingio seniūnijos gyventojų dėmesiui
Informuojame, kad nuo spalio 1
dienos uždaromos ir likviduojamos
Leipalingio seniūnijoje esančios 5
stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo
aikštelės Vilkanastrų, Ricielių, Stračiūnų, Gerdašių ir Jovaišių kaimuose.
Vykdant minėtų stambiųjų atliekų surinkimo aikštelių uždarymo
darbus, prie jų bus įrengti informaciniai stendai, prie įvažiavimų

pastatyti informaciniai ženklai su
draudimu vežti stambiąsias bei kitas atliekas.
Minėtų kaimų, prie kurių likviduojamos aikštelės, gyventojai atliekas turės vežti į UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
organinių atliekų kompostavimo ir
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo
aikšteles Druskininkuose (Gardino
g. 100-102) ir Leipalingyje.

Nuo spalio 1 dienos uždaromos ir likviduojamos Leipalingio seniūnijoje esančios 5 stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Vilkanastrų, Ricielių, Stračiūnų, Gerdašių ir Jovaišių kaimuose/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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„Apsaugok mane“ jau
19-tą kartą rūpinsis saugia
Druskininkų savivaldybės
vaikų kelione į mokyklą

Mokslo ir žinių diena Druskininkų švietimo įstaigose vyks
rugsėjo 1-ąją, šeštadienį:
Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje 9.00 val.,
Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje 9.00 val.,
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje 9.00 val.,
Druskininkų Leipalingio progimnazijoje 10.00 val.,
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje 9.00 val.
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje:
Muzikos skyriuje – 13.00 val.;
Dailės ir choreografijos skyriuje – 15.00 val.

Druskininkų švietimo centro mokinių dėmesiui!
Mokslo metų pradžios šventė Druskininkų švietimo centre rengiama pirmadienį (201809-03 d.), 16.30 val., 9-ojoje auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 80).
Rugsėjo 1-oji – kaskart lyg naujas puslapis gyvenimo knygoje, kurią rašome
visi drauge. Tad ir šiemet pripildykime šią knygą gyvybe, kūrybingomis mintimis
ir naujomis žiniomis!
Druskininkų švietimo centro informacija

Rugsėjo 1 dieną kurorto centre bus ribojamas eismas
Dviračių trasa:

Druskininkų savivaldybės
administracija
informuoja,
kad šių metų rugsėjo 1 dieną
organizuojamos sporto varžybos – „Lietuvos triatlono
taurės VII etapas Druskininkuose“.
Varžybų metu nuo 10.30 val.
iki 17.30 val. bus draudžiamas
visų transporto priemonių eis-

mas:
- M. K. Čiurlionio gatve nuo
„Šaulio“ žiedo (Mizarų, Maironio, Liepų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos) iki V. Kudirkos ir
M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos iki V. Kudirkos ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos;
- Turistų gatve;
- Šv. Jokūbo gatve.

Eismas Gardino ir V. Kudirkos
gatvėmis leidžiamas viena kryptimi – nuo Veisiejų gatvės link M.
K. Čiurlionio gatvės.
Varžybų metu eismo Baravykų, Sodų ir Mizarų gatvėmis dalyvių prašome vadovautis policijos pareigūnų nurodymais.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Kaip ir kasmet, akcijos „Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia Lietuvoje ne gyvybės
draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Druskininkų savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Kartu su mokslo metų pradžia
jau devynioliktą kartą visoje
Lietuvoje, o taip pat ir Druskininkų savivaldybėje rengiama
viena didžiausių saugaus eismo akcijų Lietuvoje „Apsaugok mane“.
Kaip ir kasmet, jos iniciatorė didžiausia Lietuvoje ne gyvybės
draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Druskininkų savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti
moksleivių saugumu keliuose.
Jau dabar Savivaldybės darbuotojai prie mokyklų esančias perėjas ženklina ryškiu „Apsaugok
mane“ ženklu, kurį atpažįsta didžioji dauguma vairuotojų ir pėsčiųjų. Ramiau jaustis gali ir vaikų
tėvai – jau tapo tradicija, kad „Lietuvos draudimas“ rugsėjo mėnesį nemokamai apdraus kiekvieną
moksleivį 5 tūkst. eurų draudimu
nuo nelaimingų atsitikimų kelyje.
„Svarbiausia mūsų, suaugusiųjų, rudens pamoka – apsaugoti vaikų, moksleivių keliones,
kad namus ir mokyklą jie pasiektų saugūs ir sveiki. Mažieji eismo
dalyviai, neretai po ilgųjų vasaros
atostogų būna išsiblaškę ir mažiau atidūs, todėl visus vairuotojus tradiciškai kviečiame vairuoti atsargiau, o tėvelius – priminti
vaikams, kaip saugiai pereiti gatvę“, – sako „Lietuvos draudimo“
Dzūkijos skyriaus vadovė Alma
Visockienė.
„Lietuvos draudimas“ suskaičiavo, kad 2017 metais šios akcijos
metu visoje Lietuvoje nukentėjo
12 pėsčiųjų moksleivių, o iš viso
nuo akcijos pradžios – 94 vaikai.
Nutikus nelaimei, – nemokamas draudimas

Akcijos „Apsaugok mane“ iniciatorė didžiausia draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“, kaip
ir kasmet, visą rugsėjį visus Druskininkų savivaldybės moksleivius
apdraus asmens draudimu. Draudimas galios visoje Lietuvoje ištisą parą, jei moksleivis keliaudamas pėsčiomis nukentėtų eismo
įvykyje. Kiekvienam moksleiviui
dovanojamo draudimo suma – 5
tūkst. eurų.
„Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios
automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną, o dėl to tėveliams
nieko daryti nereikia. Svarbiausia, kad, nutikus nelaimei kelyje,
jie žinotų, jog gali kreiptis į mus
dėl patirtos žalos atlyginimo“, –
sako „Lietuvos draudimo“ Dzūkijos skyriaus vadovė A. Visockienė.
Moksleivio, kuris keliaudamas
pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu šį rugsėjį pateks į eismo įvykį,
tėvai ar globėjai kviečiami apie tai
iš karto pranešti „Lietuvos draudimui“ telefonu 1828. Užregistravus
įvykį, bendrovės specialistai išsamiai paaiškins, ką daryti toliau.
„Lietuvos draudimo“ inicijuojama akcija „Apsaugok mane“
vyksta nuo 2000-ųjų ir yra tapusi rudens tradicija. Skaičiuojama,
kad šiemet Lietuvos miestuose
ir miesteliuose specialiu akcijos
ženklu bus paženklinta apie 1
tūkst. prie mokyklų esančių perėjų, o „Lietuvos draudimas“ iš viso
apdraus daugiau kaip 320 tūkst.
moksleivių. Akcijos metu planuojama imtis ir kitų saugaus eismo
priemonių, kurios padėtų mažinti
avaringumą Lietuvos keliuose.

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugsėjo 6 dieną Tarptautinio
automobilių ralio „Aplink Lietuvą 2018“ sportinių
rungčių metu nuo 14.00 val. iki 18.00 val. bus draudžiamas visų transporto priemonių eismas Gardino
gatve nuo Autobusų stoties (Gardino ir Sausosios
gatvių sankryžos) iki Veisiejų, Baravykų ir Gardino
gatvių sankryžos.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Vėžio informacijos ir paramos centras kviečia onkologinėmis ligomis sergančius žmones ir jų artimuosius į savipagalbos grupę Druskininkuose.
Susitikimai organizuojami Druskininkų švietimo
centro patalpose paskutinį kiekvieno mėnesio trečiadienį.
Informacija ir registracija tel. 8 641 11641
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Mok ytojas, Mama ir Meilė – tai
trys pagrindinės vertybės, lemiančios vaiko gyvenimo kelio kryptį.
Skvarbių žinių, šiltų jausmų, įdomių išgyvenimų, gerų pasiekimų,
teisingumo, supratimo ir santarvės Naujaisiais Mokslo Metais. Su
Švente!
Zenonas Streikus,
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų
posėdžiuose – aktualūs biudžeto, švietimo,
projektų įgyvendinimo, socialinės paramos ir
kitų sričių sprendimų projektai

Mieli mano Mok ytojai, buvę bendradarbiai ir mokiniai!
Obuoliais kvepiantis, astromis ar jurginais pražystantis rugsėjis kasmet atneša
šventę – Mokslo ir žinių dieną.
Rugsėjo 1-oji kiekvieno prisiminimuose yra skirtinga. Tačiau ši diena, tikiu,
turi ir tai, kas bendra daugeliui iš mūsų. Ji primena mums apie žmones, kurie nulėmė profesinį pasirinkimą, suformavo gyvenimiškąsias nuostatas. O kai kurie
galbūt netgi tapo ir artimesni už gimines. Tai – mūsų mok ytojai. Jie nepavargdami sėja žinias ir gėrį vis iš naujo.
O man 2018-ųjų rugsėjis ypatingas dar ir tuo, kad primena vieną gražią sukaktį –
prieš 30 metų Druskininkuose buvo atidaryta tuomet 4-oji vidurinė mok ykla. Sveikinu buvusius bendradarbius ir mokinius su šia gražia sukaktimi. Šiandien gera
prisiminti šioje švietimo įstaigoje kartu dirbusių pedagogų, ūkio darbuotojų pastangas ir entuziazmą, kuriant naujos mok yklos tradicijas, o taip pat ir mokinių žingeidumą, atvirumą naujovėms. Džiaugiuosi, kad, kaip ir svajojome, tarp šios mok yklos sienų ir toliau verda kūrybiškas darbas, skamba jaunatviškas juokas.
Lai naujieji mokslo metai visiems būna kupini žinių ir atradimo džiaugsmo!
Julius Matulevičius

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
pasveikino seminaro „Kultūros keliai“ dalyvius

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavo jungtinių Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų
nariai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai, kuriuose svarstyti aktualūs biudžeto,
švietimo, projektų įgyvendinimo,
socialinės paramos ir kitų sričių
sprendimų projektai.
Rugpjūčio 31 dieną 10 val. šaukiamame Tarybos posėdyje iš
viso bus svarstomi 22 bendruomenei svarbūs klausimai, išsamiai išnagrinėti komitetų posėdžių metu.
Ūkio skyriaus vedėjas Valdas
Kuleckas pristatė sprendimo projektą dėl UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų
perskaičiavimo. Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija kainas perskaičiuoja kartą per metus,
naująją kainą turi patvirtinti savivaldybės Taryba. V. Kuleckas informavo, kad naujai perskaičiuota
kaina yra trimis euro centais mažesnė, nei dabar galiojanti. Tarybai pritarus, perskaičiuotos kainos
įsigalios nuo spalio 1 dienos.
Komitetų nariai aptarė projektą
„Druskininkai legendų takais“. Planuojama, kad bus sudaryti turistiniai maršrutai, kurie kurorto svečius
supažindins su įdomia ir turtinga

šio krašto istorija, populiarins kultūrinio paveldo ir gamtos objektus,
pasakojant nepamirštamas legendas apie jų kilmę. Projektą kartu
su Druskininkų savivaldybe įgyvendina kaimyninės Varėnos rajono ir
Lazdijų rajono savivaldybės.
Dar vienas svarbus sprendimo
projektas, kuris kitą savaitę bus
teikiamas Tarybai, – dėl įsipareigojimo finansuoti investicijų projektą „Druskininkų savivaldybės
Druskininkų kultūros centro įrengimas“. Tarybai patvirtinus
šį
sprendimo projektą, bus sudaryta galimybė Finansų ministerijai
Druskininkams ir visai Lietuvai itin
reikšmingą kultūros centro projektą įtraukti į planuojamų metų
Valstybės investicijų programą
kultūros srities investicijų projektą ir skirti jam finansavimą.
Komitetų posėdžiuose pristatyti
sprendimų projektai dėl Socialinių
paslaugų centro skyrimo vykdyti globos centro funkcijas, Savivaldybės šeimos komisijos sudarymo
ir jos nuostatų patvirtinimo, Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir kiti.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius pasveikino seminaro dalyvius, jiems papasakojo apie kultūrinį miesto
gyvenimą/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Rugpjūčio 22-24 dienomis
Druskininkuose, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo
centre „Dainava“, organizuotas
Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos muziejų asociacijos ir UAB
„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ organizuojamas seminaras, kurio metu apžvelgta Europos valstybių nacionalinių
kultūros kelių panorama, kalbėta apie Čiurlionio kelio kūrimą,
diskutuota apie jo įgyvendinimo
problematiką.
Druskininkų
savivaldybės

mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, pasveikinęs seminaro „Kultūros keliai: partnerystė
ir bendradarbiavimas, projektų valdymas, renginių vadyba“ dalyvius, jiems papasakojo
apie kultūrinį miesto gyvenimą.
Jis pristatė kurorte organizuojamus tarptautinius festivalius,
menininkų plenerus, koncertus,
šventes, kurorte veikiančias
kultūros įstaigas, muziejus, galerijas, pristatė įgyvendinamus
ir planuojamus įgyvendinti kultūriniam turizmui svarbius pro-

jektus.
„Aktyvus kultūrinis gyvenimas Druskininkuose verda visus metus. Renginių gausa ir jų
kokybė į kurortą pritraukia daugybę turistų ne tik iš Lietuvos,
bet ir užsienio. Neabejoju, kad
mūsų įgyvendinamos idėjos dar
labiau paskatins kultūrinį turizmą“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

Naujiena Lietuvoje!

Sveikatos, jaunystės, ištvermės ir grožio šaltinis.
Maloniai kviečiame į „Karštą jogą“ Druskininkuose!

Registracija telefonu: 8 655 38039
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Paskutinį rugsėjo savaitgalį turizmo gurmanai šėls Druskininkuose –
aktyviausiųjų laukia 100 įvairiausių prizų
Visus mėgstančius keliauti Druskininkai kviečia švęsti
Tarptautinę turizmo dieną. Paskutinį rugsėjo savaitgalį kurorte šurmuliuos renginiai,
skambės muzikos ritmai, bus
organizuojamas žaidimas, kuriame laukia 100 pačių įvairiausių prizų.
Praėjusį ketvirtadienį Savivaldybės vadovai ir įstaigų atstovai aptarė organizacinius renginio klausimus.
„Praėjusiais metais pirmą kartą organizuotas renginys sulaukė
didelio susidomėjimo. Druskininkai – Lietuvos turizmo sostinė,
tad Tarptautinę turizmo dieną
privalome švęsti būtent čia. Nuėję ilgą kelią, šiandien džiaugiamės ne tik paslaugų ir pramogų
gausa – nepamirštame ir kultūrinio gyvenimo puoselėjimo bei
tų žmonių, kurie prisidėjo prie
Druskininkų, kaip kurorto, kūrimo
ir vystymo. Todėl renginio koncepcija šiais metais šiek tiek pasikeitė: pasiūlysime ne tik įdomių
atrakcijų, bet kviesime į parodas,
knygų pristatymus. Prisiminsime
ir pagerbsime itin populiaraus

Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Praėjusiais metais
pirmą kartą organizuotas renginys sulaukė didelio susidomėjimo. Druskininkai – Lietuvos turizmo sostinė, tad
Tarptautinę turizmo dieną privalome švęsti būtent čia. Nuėję ilgą kelią, šiandien džiaugiamės ne tik paslaugų ir
pramogų gausa – nepamirštame ir kultūrinio gyvenimo
puoselėjimo bei tų žmonių,
kurie prisidėjo prie Druskininkų, kaip kurorto, kūrimo ir
vystymo. Todėl renginio koncepcija šiais metais šiek tiek
pasikeitė: pasiūlysime ne tik
įdomių atrakcijų, bet kviesime į parodas, knygų prista-

tymus. Prisiminsime ir pagerbsime itin populiaraus K.
Dineikos sveikatingumo parko įkūrėjus ir puoselėtojus, o
patys aktyviausi turizmo gurmanai galės dalyvauti aktyviame žaidime, kuriame lauks
daugybė prizų.“

K. Dineikos sveikatingumo parko įkūrėjus ir puoselėtojus, o patys aktyviausi turizmo gurmanai
galės dalyvauti aktyviame žaidime, kuriame lauks daugybė prizų“, – sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius.

Rugsėjo 28-30 dienomis Druskininkuose bus rengiamos parodos, organizuojami knygų pristatymai, koncertai, kino filmų
peržiūros, mankštos, sporto varžybos konferencija K. Dineikos
120-osioms gimimo metinėms,
K. Dineikos sveikatingumo parke

Visi, mėgstantys keliauti, kviečiami Tarptautinę turizmo dieną švęsti Druskininkuose/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

bus atidengtos atminimo lentos
parko įkūrėjų ir puoselėtojų E. Levickos ir K. Dineikos garbei. Vaikų lauks nemokamos ekskursijos
geltonuoju traukinuku.
Ir tai dar ne viskas! Bus dalinami specialūs Druskininkų žemėlapiai, kuriuose bus pažymėtos
vietos, kurias aplankę, druskininkiečiai ir kurorto svečiai galės

gauti specialius lipdukus ir taps
žaidimo dalyviais. Žaidimo nugalėtojai paaiškės rugsėjo 29 dieną
turizmo gurmanų dūzgėse. Lietuvos šimtmečio proga bus išdalinta net 100 pačių įvairiausių prizų.
Daugiau informacijos apie renginį jau netrukus bus pateikta tinklalapyje: www.druskininkukulturoscentras.lt

Druskininkų švietimo bendruomenė aptarė artėjančių naujų mokslo
metų naujoves
Artėjant rugsėjui, tradiciškai
rengiamas Druskininkų savivaldybės vadovų, administracijos atstovų ir švietimo įstaigų
vadovų be jų pavaduotojų pasitarimas-konferencija,
kurios
metu pasidalinama įžvalgomis
ir gerąja ugdymo patirtimi, aptariamos švietimo aktualijos,
pasirengimas naujiems mokslo metams.
Trečiadienį surengtoje konferencijoje Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimą
2018-2019 mokslo metams pristatęs Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius visai švietimo bendruomenei padėkojo už jų darbą ir palinkėjo sėkmės.
L. Urmanavičius pasidžiaugė
nuo rugsėjo pirmosios laukiančiais pokyčiais: lopšelyje-darželyje „Žibutė“ veiklą pradės naujai
įrengtos dvi grupės, lopšelyjedarželyje „Bitutė“ – 1 nauja grupė. Leipalingio progimnazijoje
priešmokyklinė grupė perkelta į
pagrindinį pastatą, taip pat veiklą
pradės dar viena, ketvirtoji, darželio grupė. Vasaros viduryje iš
pagrindų atnaujintas „Atgimimo“
mokyklos stadionas, o spalį bus
baigti Leipalingio progimnazijos
stadiono atnaujinimo darbai.
L. Urmanavičius taip pat džiaugėsi Švietimo centro sėkmingai
įgyvendintu projektu – dienos užimtumo stovykla.
Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas pristatė
Druskininkų savivaldybės 20182019 mokslo metų švietimo veiklos prioritetus.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
direktorė Egidija Vilkienė apžvelgė 2018 metų brandos egzaminų rezultatus, pristatė 43-osios
abiturientų laidos tolesnę veiklą
(aukštosiose mokyklose Lietuvoje
mokysis 103 jaunuoliai, užsienyje
– 5, profesijos – 14 , kariuomenėje tarnaus 8, nesimokyti nusprendė 16) bei apžvelgė artėjančius

Druskininkų savivaldybės vadovų, administracijos atstovų ir švietimo įstaigų vadovų be jų pavaduotojų pasitarime-konferencijoje pasidalinta įžvalgomis ir gerąja ugdymo patirtimi,
aptartos švietimo aktualijos, pasirengimas naujiems mokslo metams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

mokslo metus.
Visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina apžvelgė sėkmingai startavusio ir trejus metus truksiančio projekto „Sveika
bendruomenė – stipri visuomenė“ pradžios rezultatus ir prista-

tė tolesnius tikslus bei planuojamas veiklas.
Mokytoja konsultantė Laima Žukauskaitė susirinkusiesiems pristatė Leipalingio progimnazijos
muziejaus renginius, tiriamąją ir
projektinę veiklas.

Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Diana Brown pasakojo
apie nacionalinio projekto „Lyderių laikas-3“ įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje.
Konferencijoje informuota apie
pokyčius: po reorganizacijos

Amatų mokykla prijungta prie Žirmūnų darbo rinkos mokymų centro Druskininkų filialo. Sporto universitetas nuo rugsėjo pradeda
vykdyti kineziterapijos magistro
studijas. Kauno kolegija veiklos
nebevykdys.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Renginiai
Rugpjūčio 17-31 d. tarptautinis
tapybos pleneras „ART bridge 24“.
Daugiau informacijos www.info.
druskininkai.lt
Lauko kinas Druskininkų
pramogų aikštėje:
Rugpjūčio 30 d. 20.30 val. filmas
„Dar kartą, iš naujo“ (JAV) N-13
Rugpjūčio 31 d. 20.30 val. filmas
„Didžioji afera“ (JAV) N-14
Rugsėjo 1 d. 20.30 val. filmas
„Mančesteris prie jūros“ (JAV) N-13
Rugsėjo 6 d. 20 val. Projektas
„Kino karavanas“. Filmas „Gražuolė
ir Sebastianas“ (Prancūzija)
Rugpjūčio 30 d. 16 val. Jubiliejinė
gydytojo, poeto, tautotyrininko Jono
Tertelio kūrybos popietė „Laiko kelyje“ (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 1 d. 11 val. Lietuvos triatlono taurės VII etapas Druskininkuose. Daugiau informacijos www.
triatlonotaure.lt
Rugsėjo 7 d. 10 val. Literatūrinis
rytmetis „Pasikviesk knygą į draugus“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Rugsėjo 8 d. 13 val. Penktojo
tarptautinio Marianos Veriovkinos
simpoziumo atidarymas (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Rugsėjo 9 d. 11 val. Tarptautinis
pasienio skonių festivalis (prie Leipalingio dvaro, Alėjos g 30, Leipalingis)
Rugsėjo 11 d. 15-18 val. Edukacinis V. K. Jonyno ir J. P. Kazicko piknikas. Nemokamos kūrybinės vitražo, mozaikos ir skulptūros dirbtuvės
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Parodos
Rugpjūčio 31 d. 17 val. Stasio Eidrigevičiaus parodos „Hommage a
Čiurlionis“ atidarymas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Rugsėjo 7 d. 17 val. parodos „Dr.
Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“ pristatymas V. K. Jonyno galerijoje. Pranešimą skaitys istorijos tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis
(Turistų g. 9, Druskininkai)
Tarptautinio tapytojų plenero „Šlavantas 2018“ dalyvių kūrybos darbų
paroda (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Fotografijų paroda, skirta Sąjūdžio
30-mečiui ir atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Žemėlapių paroda „Druskininkai
per šimtmetį“ (Druskininkų miesto
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Fotografijų paroda „Senieji, mielieji Druskininkai“, skirta M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-erių
metų veiklos sukakčiai paminėti (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojos O. Zakarienės mokinių darbų paroda „Spalvotos dailės
dienos“ (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Savaitraščio Nr. 170
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atkelta iš 1 psl.

– Pačiam dažnokai tenka koncertuoti ir viešose Druskininkų erdvėse. Ar smagu muzika
džiuginti savo miesto publiką?
– Aš negimiau Druskininkuose, bet į pirmą klasę pradėjau
eiti čia. Taigi Druskininkai man
– savas miestas. Save vadinu
druskininkiečiu ir tuo didžiuojuosi. Be to, kai esi muzikantas, nelabai svarbu, kur gyveni. Gali būti ten, kur tau malonu
būti kasdien. Tiesiog tenka labai daug važinėti.
Druskininkuose koncertuoti, žinoma, smagu. Ypač smagu buvo
šią vasarą, kai grojau K. Dineikos
sveikatingumo parke. Ten grojau
įvairias muzikines improvizacijas.
– K. Dineikos sveikatingumo
parko erdvė gal kiek neįprasta muzikantams. Ar repertuaras parenkamas, atsižvelgiant
į konkrečią aplinką?
– Tikrai K. Dineikos sveikatingumo parke aš sąmoningai grojau improvizacinę muziką, nes ta
erdvė įkvėpė padaryti kažką įdomaus. Grojau taip vadinamąją
nekomercinę muziką – melodijas
širdžiai. Man tai buvo atgaiva sielai, tikiuosi, kad taip pat jautėsi ir
žiūrovai, kurių tądien susirinko tikrai daug.
Manau, kad K. Dineikos sveikatingumo parkas – labai gera vieta. Ji menininkui suteikia ypatingų
galimybių savirealizacijai. Jeigu
muzikantyas gerai jaučiasi tam tikroje erdvėje, jo kūrybinis potencialas tikrai išsiskleidžia.
– Jūsų kūrybinis tandemas
su žmona Indraya – taip pat labai sėkmingas.
– Manau, kad menininkui labai
svarbu, koks žmogus taps jo gyvenimo palydovu. Svarbu, kad
tas žmogus pritartų arba bent
jau prijaustų tavo pasirinkimui.
Juk muzikanto gyvenime dažniausiai nėra stabilumo ar kokių
nors garantijų... Bet užtat tas gyvenimas, jei jis iš pašaukimo, tikrai įdomus.
Todėl tikrai labai džiugina, kad

Savaitraščio Nr. 170

Muzikantas, užburiantis saksofono muzikos garsais
mes su Indraya vienas kitą suprantame, kad šeimoje yra palaikymas ir supratimas. Indraya kilusi iš Šiaulių, jai teko ir užsienyje
gyventi, dabar ji čia, Druskininkuose, ir tuo labai džiaugiuosi.

ir popmuziką, kuri man labai patinka. Kuriu dainas savo žmonai.
Jos skamba radijo stotyse, ir man
visai smagu. Juk kartais ir daug
mėnesių dirbi, atiduodi visą save,
kad daina pasiektų klausytojų širdis. Labai smagu, kai pavyksta.
Smagus ir tas kūrybinis džiaugsmas. Juk kūrinys gimsta tiesiog
iš nieko, iš to, ką išgyveni. Matai
savą viziją...
Stengiuosi klausytojams per
muziką atiduoti ir dalelę savęs.
Man svarbus tas vadinamas apsikeitimas energetika.

– Kaip pasirenkate ir derinate
repertuarą? Juk, dažnai tenka
koncertuoti kartu su Indraya.
– Tai užima tikrai daug laiko.
Bet kai dirbi drauge daug metų,
jau intuityviai jauti, kas skambės gerai.
– Ar pakankamai lieka laiko
Jūsų mažyliui?
– Tai jam ir skiriamas visas laikas! Reikėtų klausti, ar lieka laiko muzikai...
Beje, aš turiu tris vaikus: dvi dukras – Elzę ir Emą ir jaunėlį sūnų
Dovydą.
– Ar Druskininkuose gera auginti vaikus?
– Tikrai taip! Ypač, jei gyveni
pačiame mieste. Viskas čia pritaikyta vaikams – žaidimų, sporto aikštelės. Ir šaligatviai pritaikyti pasivažinėjimams su mažyliais
– yra patogūs nuvažiavimai vežimėliams. Mūsų mieste tiesiog
nėra „nutrūkusių arterijų“ – pasirūpinta patogiu susisiekimu.

Tomui dažnai tenka koncertuoti kartu su žmona Indraya/Asmeninio archyvo nuotrauka
(Fotografas SP fotografija)

– Didžiausia Jūsų, kaip muzikanto, svajonė?
– Pirmoji mano svajonė buvo
būti muzikantu. Ji išsipildė... Man
atrodė, kad labai pasiseks, jei būsiu muzikantas ir sugebėsiu gyventi iš muzikos. Pasisekė.
Kita svajonė – kiek įmanoa daugiau dalintis savo muzika su žmonėmis. Būtent tai teikia daugiausia džiaugsmo muzikantui. Jis turi
nuolat tobulėti, nesustoti savo kūrybiniame kelyje, nuolat ieškoti.
Kiekvienas pasirodymas publikai
– tik akimirkos, kuriai tu atiduodi
visą save, džiaugsmas. O po to –
vėl nauji ieškojimai ir atradimai.
– Ar yra scena, kurioje svajotumėte pagroti?
– Manau, kad muzikantas yra

– Esate laimingas žmogus –
pasirinkote mėgstamą darbą,
taigi dirbti, ko gero, jau ir nereikia...
– Deja, turiu nuvilti – dirbti reikia.
Ir daug. Tam tenka atiduoti brangiausius dalykus – laiką ir energiją. Bet labai svarbu, ar tu dirbi, įgyvendindamas savo, ar kito
žmogaus svajonę...

Tomas su Indraya mėgsta keliauti, jiems smagu pamatyti, kaip gyvena kitos tautos/Asmeninio archyvo nuotrauka

vertas tų scenų, kuriose groja.
Muzikinės karjeros pradžioje svajodavau pagroti viename ar kitame džiazo festivalyje. Vėliau supratau, kad tai man nėra taip
svarbu. Kur kas svarbiau koncentruotis į pačią muziką, į meistriš-

K. Dineikos sveikatingumo parke Tomas grojo improvizacinę muziką, nes ta erdvė suteikė ypatingų galimybių savirealizacijai/Justino Kygos nuotrauka

– Kas dar, be muzikos, teikia
gyvenime džiaugsmo?
– Labai patinka fotografuoti. Ir
fotografijos kursus baigiau, netgi
ketinau tapti fotografu. Turiu tokią
aistrą. Mėgstu užfiksuoti unikalias
akimirkas, perteikti nuotraukose
nuotaikas. Būdamas Romoje, patekau į studentų manifestą – labai
patiko „gaudyti“ jų akių kontaktus,
emocijas.
Dar patinka vanduo – mėgstu
važiuoti prie jūros ar ežero. Patinka važinėti dviračiu. Mėgstu
skaniai pavalgyti... Būtent valgyti – ne gaminti...
Žavi kelionės, smagu pamatyti, kaip gyvena kitos tautos. Sugrįžęs, pavyzdžiui, iš Izraelio, supratau, kad pas mus iš viso bėdų
nėra... Ten tau virš galvos gali
praskristi, tarkime, milžiniškas
bombonešis...
Kitur labai opi emigramtų problema. Arba tiesog vargina beprotiškas karštis...

kumo tobulinimą.
– Kuris iš muzikos stilių Jums
yra arčiausiai širdies?
– Žinoma, man labiausiai patinka džiazas, su kuriuo ir siejamas saksofonas. Bet dabar groju

– Laimingas tas žmogus, kuris dirba vardan savo svajonės?
– Jau esu laimingas, kai dirbu, siekdamas savo svajonių. Bet
galbūt kitas žmogus yra laimingas, padėdamas realizuoti kito
žmogaus svajones... Kiekvienam
savo.
– Savo ateitį siejate su muzika?
– Manau, kad dar pagrosiu...
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Grožio ir estetikos studijoje „Dorama“ – jauki
aplinka ir profesionalių procedūrų įvairovė
Ketverius metus Druskininkuose, vilos „Arnika“ patalpose, veikianti grožio ir estetikos studija „Dorama“ jau
subūrė ištikimiausių klientų ratą. Vis atnaujinamas ir
plečiamas teikiamų paslaugų spektras sulaukia vis naujų savo grožiu ir išvaizda besidominančių žmonių dėmesio.
Didžiąją daugumą procedūrų
atlieka pati studijos įkūrėja Raminta Šulcaitė - Savukynienė,
turinti jau dešimties metų darbo kosmetologijos srityje patirtį, kitas procedūras, pagal
poreikį, atlieka atvykstančios
specialistės.
Raminta sako, kad lygiai prieš
metus sulaukė pasiūlymo dirbti grožio terapijos ir chirurgijos
klinikos „Sugihara“ Vilniuje kosmetologe, tačiau atsisakė – dėl
Druskininkuose sukurtos šeimos ir darbo nuosavoje grožio
studijoje „Dorama“.
Rūpinasi kiekvieno kliento
oda
Grožio ir estetikos studijoje
„Dorama“ dirbanti Raminta medicininę kosmetologiją studijavo Kauno kolegijoje, žmogiškųjų
išteklių vadybą – Kauno technikos universitete, vėliau kvalifikaciją kėlė įvairiuose tobulinimosi
kursuose ir seminaruose. Darbo
pradžia buvo Kaune, grožio salone „Geltonoji akacija“. Vėliau
jai teko dirbti Vilniuje garsiame
grožio ir estetikos centre „Okeanija“ ir grožio namuose „Esante“.
Raminta ten tobulino įgūdžius,
domėjosi aparatine ir injekcine,
medicinine kosmetologija, išmėgino naujoves ir įgijo vertingos
patirties, kurią dabar pritaiko,
dirbdama Druskininkuose.
O grožio ir kosmetologijos studijoje „Dorama“ siūloma veido
puoselėjimo, modeliavimo, estetinės bei terapinių procedūrų įvairovė – nuo klasikinių iki naujausių
technologijų aparatinių kosmetologijos terapijų. Naudojant profesionalias kosmetikos priemones,
čia sprendžiamos įvairios estetinės odos problemos: šalinami
odos spalviniai defektai, pigmentinės dėmės, spuogai, odos suglebimas, senėjimas, mimikos ir
amžiaus raukšlės, dehidratacija
(išsausėjimas), randai ir kiti odos
trūkumai.
„Orientuojuosi ne į SPA, o į
odos problemų sprendimą. Man
rūpi kiekvieno kliento veido oda,
dėl to pirmiausia profesionaliai
įvertinu jos būklę ir tik tada rekomenduoju tinkamiausią procedūrą. Stengiuosi, kad žmogus vienoje vietoje gautų įvairias
kosmetologės paslaugas, todėl siūlome ir depiliaciją, ir antakių formos korekciją, ir estetines procedūras. „Doramoje“
laukiami įvairaus amžiaus žmonės – nuo paauglių iki garbaus
amžiaus senjorų. Man svarbiausia, kad pasiūlytos procedūros
būtų veiksmingos, žmonės ma-

Didžiąją daugumą procedūrų atlieka pati studijos įkūrėja R. Šulcaitė-Savukynienė, turinti jau dešimties metų darbo kosmetologijos srityje patirtį/Roberto Kisieliaus nuotrauka

nimi pasitikėtų ir dar ne kartą
sugrįžtų“, – sako Raminta, pridurdama, kad pirmiausia atsižvelgiama į kliento poreikius ir
finansines galimybes.
Procedūrų, kurias atlieka pati
Raminta, kainos – nuo 30 iki 50
eurų. Patrauklios ir druskininkiečiams, ir svečiams.
„Doramoje“ – procedūrų
įvairovė
„Dorama“ yra ir kosmetikos
„GMT beauty“ atstovai Lietuvoje.
Grožio ir estetikos centre „Dorama“ siūlomos įvairiausios procedūros: ilgalaikis plaukelių
naikinimas lazeriu, spuogelių,
randelių ir pigmento šalinimas
aparatu.

Į „Doramą“ atvykstanti Enrika Kisliūtė atlieka lazerines ir injekcines procedūras.

Iš kitų miestų atvykstančios
specialistės atlieka lazerines ir
injekcines procedūras – biorevilitalizaciją (hialurono injekcijos),
mezoterapiją MEZOPEN aparatu (naikinamos raukšles, randai,
pigmentinės dėmės, kapiliarai),
taip pat galima pasirinkti lūpų
formos korekcijos, raukšlių užpildymo hialuronu procedūras.
Profesionali kosmetologė Raminta siūlo išmėginti „Doramoje“ atliekamą Hifu terapiją – odos
patempimą be operacijos: „Šią
procedūrą ultragarso aparatu atlieka atvykstanti specialistė. Tai
– ne chirurginė, ne invazinė pro-

cedūra, kuri pakelia odos tonusą,
ją stangrina, turi ilgalaikį poveikį. Tiems, kas nori atstatyti veido kontūrą, suglebusią odą, rekomenduoju šią procedūrą.“
Ir pati Raminta atlieka procedūras, kurių poveikis akivaizdžiai matomas jau po pirmo
apsilankymo. Pavyzdžiui, procedūra, kai specialiu aparatu
veido oda prisotinama hialiurono rūgšties. Labai efektyvi procedūra ir rezultatas matomas iš
karto – oda atgauna tonusą ir
stangrumą, tampa lygi ir elastinga, prisodrinta drėgmės, išnyksta smulkios raukšlelės.
Klientės vertina ir odos patempimo procedūrą, skirtą veidui, užkritusiems vokams, kaklui
ir dekoltė zonai. Nereikia jokios
chirurginės invazijos, o rezultatas pastebimas jau po pirmos
procedūros.
„Doramoje“ atliekamos drėkinamosios, maitinamosios, priešraukšlinės, valančios procedūros. Meistrė dirba ultragarso
aparatu. Pirmiausia, atsižvelgdama į kliento amžių ir poreikius, įvertina situaciją, žiūri, ko
odai labiausiai trūksta, rekomenduoja procedūras. Atliekama
multifunkcinė rūgštinė procedūra: naikinamos raukšlės, šalinama odos pigmentacija, gydomi
spuogai, lyginama oda ir pakeliamas odos tonusas. Oda tampa pastebimai lygesnė.
Taip pat atliekamos veido valymo ultragarsu, deimantinės dermabrazijos procedūros, kurios
rekomenduotinos atlikti rudenį.
„Doramoje“ Jūs tikrai galėsite išsirinkti būtent Jums tinkančią procedūrą. Užsukite, ir patys
pamatysite. Galite nudžiuginti ir
savo brangius žmones – „Doramos“ dovanų kuponas – puiki dovana gimtadienio, vardadienio,
vestuvių ar bet kokia kita proga.
Jauki atmosfera, platus paslaugų asortimentas bei profesionalus aptarnavimas suteiks Jums
ir Jūsų artimiems žmonės nepamirštamų emocijų!
Užsakymo Nr. MDR-170-01

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į
B kategorijos vairuotojų kursus!
Renkama nauja grupė rugsėjo mėnesį.
Gardino g. 1, Druskininkai
Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652
77109, 8 685 00083

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
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Baidarių žygis – sveikatos ir aktyvaus bendradarbiavimo link
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
skatindamas ugdymo įstaigų bendruomenių fizinį aktyvumą bei stiprindamas bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis,
rugpjūčio 28 d., organizavo tradicinį baidarių žygį Ančios slėniu. Žygyje dalyvavo Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, „Saulės“
pagrindinės mokyklos, Leipalingio, Viečiūnų progimnazijų, „Žibutės“ ir „Bitutės“ lopšelių-darželių, „Atgimimo“ mokyklos bei
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai.
Žygio pradžioje susirinkusieji buvo supažindinti su saugaus
elgesio taisyklėmis vandenyje,
o po trumpo instruktažo ugdymo įstaigų atstovai sėdo į baidares ir pajudėjo Baltosios Ančios
upe. Įveikę nelengvą 7 kilometrų
trasą, baidarininkai pasiekė stovyklavietę, kurioje jų laukė varžybos. Kiekviena komanda turėjo prisistatyti, o vėliau varžėsi
estafetėse. Švietimo įstaigų atstovams įvykdžius visas užduotis ir susumavus taškus, paaiškėjo, kad nugalėjo... draugystė.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tikisi
aktyvaus tolimesnio bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

Tradiciniame baidarių žygyje Ančios slėniu dalyvavo „Ryto“ gimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Leipalingio, Viečiūnų progimnazijų, „Žibutės“ ir „Bitutės“ lopšelių-darželių, „Atgimimo“ mokyklos bei Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai/Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

Paslaugų ūkio darbai – kurorto aplinkos tvarkymui
Paslaugų ūkis – kaip „greitoji pagalba“, kai tik prireikia
miesto viešosiose erdvėse sutvarkyti tai, kas nulūžo, neveikia ar nebegražiai atrodo ir nebeatlieka reikiamos funkcijos.
Per pastarąsias savaites Paslaugų ūkio darbuotojai atliko
daug darbų. Praėjusią savaitę
baigiamas atnaujinti šaligatvis
link „Ryto“ gimnazijos.
Nutiestas naujas šaligatvis per
buvusį miško taką nuo Druskininkų socialinių paslaugų centro
iki ligoninės. Tad dabar einantiems pasivaikščioti šiuo taku,
skubantiems į Butų ūkį tvarkyti reikalų ar susiruošusiems aplankyti artimąjį ligoninėje, kelionė pėsčiomis, per miškelį, bus
ir patogesnė, ir malonesnė. Pakeisti ir šaligatviai prie renovuoto M. K. Čiurlionio gatvės 89
namo. Įrengtas keltuvas neįgaliesiems prie Neravų bendruomenės namų, baigiamas įrengti ir pandusas neįgaliesiems prie
Ricielių bendruomenės namų.
Nuolatinio Paslaugų ūkio darbuotojų dėmesio sulaukia reprezentacinė Druskininkų vieta – K.
Dineikos sveikatingumo parkas.
Kaip sakė Paslaugų ūkio direktorė Birutė Jonušauskienė, parke teko gerokai paplušėti po neseniai praūžusių liūčių: „Takelius
barstėme žvyro atsijomis; kai
kuriuos takus buvo „išplovęs“
vanduo, juos teko tvarkyti, sudėti trinkeles, tvirtinti, kai kurias
vietas netgi iš naujo užsėti žole
– laistėme, kad ji kuo greičiau
prigytų ir taptų natūraliu bei estetišku tako sutvirtinimu.“
Po liūties nukentėjo ir akmeniniai laiptai prie kaskadų – juos
taip pat sutvarkėme, tvirtinome,
pylėme skaldą, akmenis.
Parke įrengti nauji vartai ir varteliai, paklotas šaligatvis – dabar nuo Druskininkų gatvės į

Baigiamas atnaujinti šaligatvis link „Ryto“ gimnazijos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų paslaugų ūkio direktorė B. Jonušauskienė: „K. Dineikos sveikatingumo parko takus teko sutvarkyti po neseniai praūžusių liūčių.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

parką galima užeiti, patogiai nusileidžiant nedidele nuokalne
link kaskadų, tvarkingu nauju
trinkelėmis išklotu taku.
Pakeista parką nuo Sausosios gatvės iki Autobusų stoties
ir nuo stoties iki Gardino gatvės
juosianti tvora, perdažyti visi
suolai.
Daug darbų Paslaugų ūkio
žmonės atlieka, naudodami turimą po audrų išverstų medžių,
sausuolių, kreivuolių medieną:
iš šios medienos viešosiose erdvėse įrengiami suoliukai, pavėsinės, vaikų žaidimų aikštelių
įrenginiai – sūpynės, karstyklės
ir kita. Be to, paruošta malkų,
kurios sandėliuojamos Viečiū-

nuose esančioje Paslaugų ūkio
teritorijoje ir, esant poreikiui, pristatomos socialiai remtinoms
šeimoms, o taip pat ir bendruomenės namams apšildyti žiemą.
Pomiškio prie miesto gatvių
tvarkymas, dviračių takų priežiūra, šienaujama žolė – miškuose ir prie krantinės renkamos šiukšlės – tai taip pat yra
Paslaugų ūkio darbai, atliekami
nuolat.
Direktorė B. Jonušauskienė
minėjo, kad atsižvelgiama į iš
gyventojų gaunamą informaciją apie įvairias jų pamatytas negeroves ar netvarką viešosiose
kurorto erdvėse: „Tai yra svarbu,
kad žmonės praneša, jei pastebi

Naujuoju šaligatviu, įrengtu nuo Jaunimo užimtumo centro iki ligoninės, pėstiesiems keliauti patogiau/Laimos Rekevičienės nuotrauka

teršiamą gamtą, paliktas šiukšles. Sulaukiame ir anoniminių
skambučių – tačiau visada, kiek
galėdami skubiau, reaguojame.
Nors pajėgų ir nėra per daug,
tačiau gerai, kad šias metais, pagal Užimtumo programą, galėjome ilgesniam laikui
– šešiems mėnesiams – priimti dirbančiuosius: atsirinkome
žmones, kurie tikrai nori dirbti ir
dirba, todėl problemos dėl pravaikštų nebuvo.
O anksčiau kone kas mėnesį
tekdavo atleisti iš darbo už pravaikštas.“
Biudžetinė įstaiga Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
privalo užtikrinti įstaigai priskir-

tų Druskininkų savivaldybės teritorijų priežiūrą bei tvarkymą ir
teikti viešąsias paslaugas.
Tarp Paslaugų ūkio funkcijų
yra ir atlygintinų paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims teikimas Druskininkų savivaldybės
tarybos nustatytomis kainomis.
Be to, Paslaugų ūkis privalo organizuoti visuomenei naudingą
veiklą piniginę socialinę paramą
gaunantiems Druskininkų savivaldybės teritorijos gyventojams
bei dalyvauti įgyvendinant darbo
rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo didinimo programas.
Parengė Ramunė Žilienė
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Pratęskime vasarą su „Fresh‘op“!

Kviečiame tapti vaikų
globėjais

Druskininkiečiai ir kurorto
svečiai laukiami naujoje kavinukėje „Fresh‘op“, kuri neseniai duris atvėrė Vilniaus alėjoje, priešais Vandens parką.
Kavinės vadovė druskininkietė Lina Radzevičiūtė papasakojo, kodėl ji ėmėsi kurti verslą Druskininkuose, ir kodėl
verta užsukti į „Fresh‘op“.
– Pirmąjį savo verslo projektą pasirinkote įgyvendinti būtent Druskininkuose. Kodėl?
– Gimiau ir augau Druskininkuose. Esu 22 metų studentė, studijuoju fotografiją. Tačiau
gyvenime jau teko ragauti visokios duonos, nes nuo 16 metų
pradėjau dirbti aptarnavimo sferoje. Teko padirbėti užsienyje:
ir kambarine, ir kavinėje, virtuvės padėjėja. Tačiau visada norėjau kažką savo sukurti gimtajame mieste, todėl būtent čia ir
įkūriau pirmąją savo verslo įmonę. Privačiai teikiu ir fotografijos
paslaugas, dar pati dirbu ir restorane, todėl laiko pramogoms,
tai yra, vadinamojo „laiko sau“
jau praktiškai ir neliko, tačiau
džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti seniai puoselėtą savo svajonę. Gatvės stiliaus „Fresh‘op“
lauko kavinukė – ne bet kokia,
o tokia, kokios ir norėjau. Verslą sukūrėme kartu su restorano
„The House“ vadovu ir draugu
Linu Jablonsku, jo pagalba ir patirtis man labai praverčia. Džiaugiuosi ir kitų man artimų žmonių,
visos savo šeimos palaikymu ir
supratimu. Džiugina ir geranoriškas Druskininkų savivaldybės
požiūris į jaunus, čia verslą kuriančius žmones.
Tiesa, buvo įvairių iššūkių. Sužinojau, ką reiškia kurti verslą,
kiek visokiausių problemų iškyla, kiek instancijų reikia praeiti ir
kiek įvairiausių dokumentų suderinti. Nelengva buvo rasti vietą, pastatyti namuką kavinei bei
viską ten įrengti: tai statybininkai
„dingo“, tai įrangą vėlavo pristatyti... Todėl atidarėme „Fresh‘op“
tik dabar, besibaigiant vasaros
sezonui. Bet geriau vėliau, negu
niekada!
Visus sunkumus atperka tai,
kad darbo pradžia yra labai sėkminga, jau turime net ir nuolatinių „Fresh‘op“ klientų. Vieni čia
užsuka pasimėgauti rytine kava,
kiti – natūraliomis sultimis ar ledais. Daugelis mūsų lankytojų
pripažįsta, kad jiems šio sezono
atradimas – „Fresh‘op“ kapučino
šerbetas.
– Kodėl pasirinkote lauko
kavinės tipą?
– Norėjome sukurti lauko kavinę vadinamuoju gatvės stiliumi,
kad čia užsukantiems druskininkiečiams ir kurorto svečiams,
poilsiautojams, turistams maitinimo paslaugą gauti būtų paprasta ir patogu. Visas kavinės
asortimentas sukurtas pagal
lankytojų poreikius, kad būtų patogu gauti tai, ką, viena vertus,
galima būtų gauti ir restorane, tik
čia – „Fresh‘op“ – kur kas greičiau.
Kol kas „Fresh‘op“ siūlysime
tai, kas padeda atsigaivinti: šviežiai spaudžiamas sultis, mineralinį vandenį, pilstomus ledus,
deguonies prisotintus kokteilius,
profesionaliai pagamintą kavą iš
ekologiškai augintų pupelių, arbatą, kakavą, įvairių sumuštinių,
vaflių, karštas kukurūzų burbuo-

„Fresh‘op“ įkūrėja druskininkietė L. Radzevičiūtė: „Lauko kavinė – tokia, kokios ir norėjau!“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Neseniai atidaryta „Fresh‘op“ jau turi ir nuolatinių klientų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Galite pratęsti vasarą su „Fresh‘op“ ir atsigaivinti ledais ir šviežiomis sultimis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų savivaldybė ir Socialinių paslaugų centras kviečia
tapti vaikų globėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje.
Tapti globėju gali asmuo nuo
21 iki 65 metų amžiaus, neteistas už nusikalstamas veikas ir turintis sąlygas globoti vaikus. Globėjais gali būti tiek susituokę, tiek
vieniši asmenys. Globa gali būti
laikina ir nuolatinė. Laikina globa gali trukti nei ilgiau kaip iki 12
mėnesių (atskirais atvejais – iki
18 mėnesių), nuolatinė – iki vaiko pilnametystės. Rūpyba nustatoma vaikui nuo 14 metų ir trunka
iki pilnametystės.
Norintys tapti vaiko globėjais
(rūpintojais) kviečiami teikti prašymus Druskininkų savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios
g. 7, 108 kab. Prašymus priima ir
konsultuoja socialinė darbuotoja
Edita Grigienė, tel. 8 (313) 52543,
el.p. edita.g@druskininkai.lt
Pradinį norinčio globoti asmens įvertinimą atlieka Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba. Esant teigiamam sprendimui, asmuo turi išklausyti mokymus, kuriuos veda
globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai – atestuoti
socialiniai darbuotojai. Mokymai
yra nemokami ir organizuojami
patogiu dirbantiems asmenims
laiku. Išklausę mokymus ir gavę
teigiamą išvadą dėl tinkamumo
būti globėjais, asmenys įgyja

teisę globoti vaikus.
Druskininkų savivaldybėje globėjams ar ketinantiems jais tapti
teikiama nuolatinė pagalba. Globos centre jau dirba globos koordinatorė Erika Sakalauskienė,
tel. Nr. (8 313) 41443, el. p. erikadspc@gmail.com, kuri teikia
individualias konsultacijas ir organizuoja įvairių specialistų reikalingas paslaugas (psichologines, teisines ir kt.). Prie pagalbos
globėjams teikimo prisijungė ir
jau antrus metus mokymus globėjams organizuojantys globėjų
ir įtėvių mokymo ir konsultavimo
specialistai. Globos centre taip
pat organizuojami susitikimai
globėjams – savipagalbos grupė,
kur globėjai gali pasidalinti savo
patyrimais globojant vaikus.
Globėjams kiekvieną mėnesį skiriama ir finansinė parama.
Kiekvienam globojamam šeimoje vaikui jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama
152 eurų globos (rūpybos) išmoka ir 152 eurų globos (rūpybos)
išmokos tikslinis priedas. Taip
pat globojam vaikui mokama 30
eurų dydžio išmoka vaikui bei
pagalbos pinigai, kurie yra 114
eurų dydžio už vieną vaiką, 190
eurų už du vaikus, 304 eurų už
tris ir daugiau vaikų. Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos
pinigų suma didinama papildomai 38 eurais per mėnesį.
Taip pat savivaldybė ieško šeimų, kurios galėtų prižiūrėti vaikus savo šeimoje nuo paėmimo
iš biologinės šeimos momento
iki laikinos globos nustatymo, tai
yra 11 dienų. Visą šį laikotarpį
šeimai užtikrinama Globos centro specialistų pagalba ir finansinė parama (už vieno vaiko priežiūrą – 76 eurų vienkartinė vaiko
vietos įkūrimo išmoka ir papildomai po 19 eurų už kiekvieną vaiko priežiūros šeimoje parą).
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

les su sviestu ir druska. Kadangi šiemet sezonas jau eina į pabaigą, nespėsime įgyvendinti
idėjos, kad tarp „Fresh‘op“ siūlomo meniu būtų kuo daugiau
patiekalų, pagamintų, naudojant Druskininkuose augintas,
atsakingai atrinktas, šviežias,
natūralias sodo ir daržo gėrybes. Tačiau rudeniui jau kuriame naujus, šiltus ir karštus, gėrimus.
– Lankytojai jau spėjo pastebėti ir gerą „Fresh‘op“ personalo darbą.
– Profesionaliai ir atsakingai dirbantis personalas tokioje verslo srityje, kaip viešasis
maitinimas, yra labai svarbus.
Didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad
man pavyko suburti entuziastingus, jaunus, tačiau jau turinčius darbo patirties aptarnavimo
sferoje, žmones. Labai norėjau,
kad dirbtų sąžiningi ir savo darbą mylintys žmonės, kaip komanda siekiantys vieno tikslo –
kad „Fresh‘op“ klientai liktų kuo
puikiausiai nusiteikę ir norėtų į
Druskininkus sugrįžti vėl. O kol
kas – pratęskime vasarą drauge
su „Fresh‘op“!
Užsakymo Nr. MDR-170-02

Mokslo metų pradžią švęsk linksmai!
WATER INN batutų parkas ant vandens ir greta esanti ALKA kavinė Tau
siūlo gerų naujienų!
Rugsėjo 1-3 dienomis VISIEMS apsilankiusiems – ypatinga kaina: 4 Eur asmeniui;
o tiems, kuriems atrodo, kad šalta – hidrokostiumo nuoma – NEMOKAMAI!
Be to, rugsėjo 1 dieną visi moksleiviai bus vaišinami gardžiu naminiu pyragu!
Norite sužinoti daugiau ar rezervuoti staliuką? Skambinkite:  +370 638 88843
Nepraleiskite paskutinių progų šokti vandenin!
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Rugsėjo 7 d. Druskininkų
miesto muziejuje druskininkiečius bei kurorto svečius pakviesime panarplioti meninį detektyvą, kurį paskaitos
„M. K. Čiurlionio ir M. Veriovkinos susitikimai?“ metu demonstruodama
pikantiškas
dviejų žinomų dailininkų biografijų detales ir sąsajas, atskleis Lietuvos dailėtyrininkė,
humanitarinių mokslų daktarė
Laima Laučkaitė-Surgailienė.
„Vienas mįslingiausių klausimų M. K. Čiurlionio biografijoje
yra jo pakvietimas į Miuncheno Naujojo dailininkų susivienijimo parodą 1910 m., kurios

organizatoriai buvo Miunchene
gyvenę rusų dailininkai V. Kandinskis, A. Javlenskis, M. Veriovkina. Būtent jie žinojo apie
M. K. Čiurlionį iš rusų dailės
gyvenimo ir pakvietė jį į parodą Vokietijoje. Kur, kada ir kaip
jie susipažino su lietuvių dailininko kūryba ir kiti visuomenei nelabai žinomi faktai apie
šių menininkų sąsajas bus atskleisti šios paskaitos metu“, –
sako paskaitos autorė.
Paskaita yra vienas iš penktojo tarptautinio simpoziumo
„Kūrybiniai tiltai: M. Veriovkina ir M. K. Čiurlionis“ renginių,
prasidėjusių dar liepos mėne-
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sį Utenos rajone. Simpoziumas
atskleidžia dviejų žymių dailininkų ryšius ir inicijuoja kultūrinį
bendradarbiavimą tarp Utenos
ir Druskininkų savivaldybių kultūros įstaigų bei plečia ryšius
su užsienio partneriais.
Liepos mėnesį tarptautiniame simpoziume menininkai iš
Lietuvos, Vokietijos ir Jungtinės
Karalystės dešimt dienų kūrė ir
dalinosi savo profesine patirtimi
šalia Vyžuonėlių dvaro, Utenos
rajone, kur gyveno M. K. Čiurlionio amžininkė M. Veriovkina. Sukurtus darbus tradiciškai
eksponavo simpoziumo pirmosios dalies baigiamajame renginyje, organizuotame M. Veriovkinos dvare Vyžuonėlėse
„Arbata pas Marijaną“, į kurį susirinko daugiau kaip du šimtai
žiūrovų iš Vilniaus, Kauno bei
Utenos apylinkių).
Rudenį paroda persikels į M.
K. Čiurlionio tėviškę ir rugsėjo
8 d. pakvies į parodą V. K. Jonyno galerijoje, kurioje matysite
Lietuvos, užsienio autorių tapybos, fotografijos, skulptūros darbus ir piešinius. Kadangi beveik
kiekvienos mūsų parodos atidarymą lydi šviežios arbatos aromatas, šios tradicijos neatsisakysime ir šeštadienio popietę
– visus parodos atidarymo dalyvius pakviesime paskanauti kvapniosios arbatos.
Paroda veiks iki rugsėjo 26 d.
Tarptautinio simpoziumo organizatoriai – asociacija „Marianos Veriovkinos draugija“
vienijanti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius žmones, kurie
domisi Lietuvos kultūros istorija, siekia garsinti M. Veriovkinos
vardą Lietuvoje bei atkurti Vyžuonėlių dvarą, kuriame gyveno ir kūrė Vakaruose žymi menininkė. Asociacijos nariai yra
Lietuvos ir Vokietijos kultūros
puoselėtojai, menotyrininkai ir
menininkai, profesionalūs kultūros vadybininkai, istorikai bei
besidomintys Lietuvos kultūra
žmonės.

Užuojautos
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame mokytoją Ireną Valentukevičienę
dėl mylimo brolio mirties.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomenė
Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus nesugrąžins.
Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo mūsų atjauta ir
palinkėjimas stiprybės.
Dėl Ramūno mirties nuoširdžiai užjaučiame
Almą Prapiestienę ir jos šeimą.
DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

Nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems, draugams,
kaimynams, bendradarbiams, buvusiems kartu, užjautusiems ir palaikiusiems sunkią valandą, palydint į paskutinę
kelionę mylimą vyrą, tėtį, senelį Juozą Lazauską.
Žmona Birutė, sūnus Donatas ir
dukra Ernesta su šeimomis

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

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
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2018.08.31 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
09:55 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
10:50 Komisaras Reksas.
11:35 Laisvės dainos.
12:00 Lietuvos Laisvės dienos
25-mečiui. Valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
12:25 Siena: Tarp Rytų ir Vakarų.
13:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:00 Renkamės iššūkius. Naujo
LRT sezono atidarymas. Dalyvauja
grupė „Colors of Bubbles“, Jurga Šeduikytė, Šv. Kristoforo orkestras, vadovaujamas Modesto Barkausko.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Kazino „Royale“.
01:15 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro.
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Bibliotekininkai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Kobra 11“ (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ledynmetis 3“.
21:15 PREMJERA VASAROS KINO
TEATRAS „Maikas ir Deivas ieško
pamergių“.
23:25 PREMJERA „Siaubas baubas 3“.
01:25 „Jūrų pėstininkas“ (k.).
03:00 „Išpirka - milijardas“.
04:55 „Rouzvudas“.
05:40 „Mažylė Houp“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas.
23:40 Bukas ir bukesnis 2.
01:40 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 Partizanų keliais 2.
10.50 Grįžtu namo.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
16.00 Reporteris.
16.30 Gyvenimo būdas.

17.00 PREMJERA.„Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.40 Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.40 Keliauk su „Reporteriu“.
22.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Krikšto tėvas“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.20 „Krikšto tėvas“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Geriausios nardymo vietos“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės.
Kirgizija“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Stambulas“.
06:00 „Auklė“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 Info diena.
21:00 Pragaro vaikis.
23:20 Desperado (k).
01:15 „Strėlė“.
02:00 „Kas žudikas?“ (k).

2018.09.01 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-

cija (k.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Premjera. Hani ir Nani.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Salos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Metų laikai. Vasara.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 4.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Blogi žodžiai.
00:10 Kazino „Royale“ (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Salos (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai. Vasara (k.).
04:25 Džesika Flečer 4 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:00 „Turbo“.
11:50 „Mažylio atostogos“.
13:50 „Keturkojis Kupidonas“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS
„Šrekas“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS
„Karalius Artūras“.
23:45 „Gautas iškvietimas“.
01:05 „Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (k.).
02:55 „Siaubas baubas 3“.
04:40 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
05:05 „Naujakuriai“.

06:25 Dienos programa.
06:30 „Žvėrelių būrys“.
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Lukas
Skruzdėliukas.
11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos
mergaitės nuotykiai.
13:25 Mano žmona - ragana.
15:25 Tas beprotiškas, beprotiškas,
beprotiškas pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 2.
21:15 PREMJERA Kvaišų atostogos.
23:20 Be įsipareigojimų.
01:20 Neįmanoma misija. Šmėklos
protokolas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.25 Gyvenimo būdas.
10.55 Ekovizija.
11.05 „Iššūkis“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 Partizanų keliais 2.
16.50 Grilio skanėstai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (tęs.).
23.00 „Iššūkis“.
01.00 „Moterų daktaras“.
02.45 „Baltoji vergė“.
04.05 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
04.30 „Iššūkis“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės.
Ladakas“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Nica“.
06:15 „Auklė“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Nutrūkę nuo gran-

dinės“.
09:30 „Varom!“.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 „Nepaliesta Meksika“.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Reali mistika“.
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Į saulę.
23:25 AŠTRUS KINAS Nepažįstamojo skambutis.
01:05 Dainuok mano dainą (k).

2018.09.02 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Žvaigždžių taleriai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta. Kaspija. Nematomas gyvenimo lopšys.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Pavojingoji žemė. Ledas.
13:55 Puaro.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:50 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.

18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Laisvės kaina. Partizanai.
21:50 Premjera. Gimtadienio noras.
23:20 Kung fu kovotojai.
01:00 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta. Kaspija. Nematomas gyvenimo lopšys (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė. Ledas (k.).
02:45 Premjera. Kačių ABC 4.
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Šefai vikingai“.
10:00 „Krudžiai“.
11:50 „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
14:35 „Narnijos kronikos. Princas
Kaspijanas“.
17:25 „Į šiaurę“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS
„Persis Džeksonas. Monstrų jūra“.
21:35 PREMJERA VASAROS KINO
TEATRAS „Nepriklausomybės diena.
Atgimimas“.
23:55 „Karalius Artūras“ (k.).
02:15 „Gautas iškvietimas“ (k.).
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
05:10 „Naujakuriai“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Žvėrelių būrys“.
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Ralfas
griovėjas.
11:20 Kosminis krepšinis.
12:55 Vyrai juodais drabužiais 2.
14:40 Gražuolė ir pabaisa.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:25 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Free Fest. Festivalis Rotušės
aikštėje. Tiesioginė transliacija.
21:30 PREMJERA Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!
23:35 Kryžius.
01:30 Pjūklas 3.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Pasaulio turgūs.
Nuotykiai turguje“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės.
Mongolija“.
10.35 „Pavojingiausios kelionės.
Peru“.
11.10 Ekovizija.
11.20 Grilio skanėstai.
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.50 PREMJERA. „Širdies plakimas“.
16.00 Žinios.
16.20 Grįžtu namo.
16.55 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Belgijos GP apžvalga.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Žinios.
20.25 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
00.40 „Viskas dėl tavęs“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Rasputinas“.
05.30 Grilio skanėstai.
06.00 Skinsiu raudoną rožę.
06:25 Baltijos galiūnų čempionatas. IV etapas. Rokiškis (k).
07:25 „Nepaliesta Meksi-

ka“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionato
finalas. Radviliškis.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 „Nepaliesta Meksika“.

12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Reali mistika“.
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 „Nemiga“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Okupuoti“.
00:25 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
02:20 Nepažįstamojo skambutis (k).

2018.09.03 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. 100 metų kartu.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Ančiukų istorijos“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Kobra 11“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
11:55 PREMJERA „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Visi mes žmonės“.
20:30 „Kam ta meilė?“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 NAUJAS SEZONAS VEIKSMO PIRMADIENIS „Kobra 11“.
23:00 PREMJERA VEIKSMO PIRMADIENIS „Blogas policininkas“.
00:05 „Kastlas“.
01:00 „Kaulai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Ekstrasensai tiria“.
03:40 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:35 „Kastlas“ (k.).
05:20 „Rouzvudas“ (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 „Ponas Bynas“.
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip
yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo...
Iki....
20:30 „PREMJERA Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Operacija „Argo“.
00:50 „Akloji zona“.
01:40 Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta! (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“.
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07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Italijos GP apžvalga.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys.
23:15 Į saulę (k).
01:05 „Juodasis sąrašas“ (k).
01:55 „Okupuoti“ (k).

2018.09.04 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Ančiukų istorijos“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
11:55 PREMJERA „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.

16:00 „TV3 žinios“.
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Prieš
srovę“.
20:30 „Kam ta meilė?“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Išeities kodas“.
23:50 „Kastlas“.
00:50 „Kaulai“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:30 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:20 „Kastlas“.
05:09 „Rouzvudas“ (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip
yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo...
Iki....
20:30 „PREMJERA Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Maksimali bausmė.
00:30 „Akloji zona“.
01:20 Operacija „Argo“ (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas.
07.10 Skinsiu raudoną

rožę.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.

07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Galutinis tikslas 2.
22:45 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys (k).
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).

2018.09.05 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Smaragdo miestas.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.).
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas
Šerėnas. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (kart.).
05:00 Seserys (kart.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
11:55 PREMJERA „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:00 „TV3 žinios“.
18:30 TIESIOGIAI „Kontrolinės vyrų
krepšinio varžybos. Suomija - Lietuva“.
20:30 „Kam ta meilė?“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Meilės pusiausvyra“.
22:25 Filmo pertraukoje - „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Meilės pusiausvyra“.
23:55 „Kastlas“.
00:55 „Kaulai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:25 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:15 „Kastlas“ (k.).
05:05 „Rouzvudas“ (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip
yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo...
Iki....
20:30 „PREMJERA Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Melo
pinklės.
01:00 „Akloji zona“.
01:50 Maksimali bausmė (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
19.00 „Bitininkas“.

20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“ .
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Raudonkepuraitė.
23:00 Galutinis tikslas 2 (k).
00:40 „Strėlė“.
01:30 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).

2018.09.06 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Kobra 11“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
11:55 PREMJERA „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Farai“.

20:30 „Kam ta meilė?“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Kartą Rytų Europoje“.
23:50 „Kastlas“.
00:50 „Kaulai“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:25 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:15 „Kastlas“ (k.).
05:00 „Rouzvudas“ (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip
yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „PREMJERA Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasmerktas būrys.
00:25 „Akloji zona“.
01:15 Melo pinklės (k).
03:25 Alchemija XXVII.
03:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.

07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Aurora. Operacija „Likvidavimas“.
22:55 Raudonkepuraitė (k).
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Kas žudikas?“ (k).

Parduodame pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497

Siūlome darbą silpnų srovių sistemų montuotojams (-joms): vaizdo stebėjimo, apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimo darbai. Tel. 8 698 73337
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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

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu,
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie
prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės
sklypus nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708
UAB „Druskų miestas“ reikalingi viešbučio
administratoriai (- ės) ir padavėjai (-os).

Tel. 8 615 34147 arba 8 696 01007

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS
(CE kategorija, 95 kodas).
Tel. 8 616 30901
Prekinis betonas ir
pramoninių grindų
priedai.
Alytus, Kalniškės g. 2
+ 370 682 21042
alytus@hcbetonas.lt
www.hcbetonas.lt

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

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

Tel. 8 686 55692

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

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

Siūlome darbą transporto ir logistikos
vadybininkams (- ėms). Tel. 8 687 93693
Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas šalia Seirijų. Reikalingos Tr1, Tr2
teisės. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu nuo 700 Eur (į rankas) plius viršvalandžiai. Po bandomojo laikotarpio didės priklausomai nuo kvalifikacijos
(1000-1100 Eur į rankas). Kompensuojamas kuras į darbą, apmokami visi
viršvalandžiai, darbas su nauja technika. Darbas vasarą žemės ūkyje, žiemą biokuro traukimas. Tel. 8 677 25331

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

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

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

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų
puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“,
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur),
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“,
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00.
Penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 24 kv. m suremontuotas butas 2 aukšte iš 2, Antakalnio g. Kaina – 33500 Eur.
Tel. 8 606 04614
1 kambario 36 kv. m butas 4
aukšte iš 5, M. K. Čiurlionio g.
Kaina – 38500 Eur.
Tel. 8 606 04614
2 kambarių 49,79 kv. m butas 3
aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis nerenovuotas. Butui reikalingas remontas. Kaina – 44000
Eur. Tel. 8 686 69945

1,3 ha žemės ūkio paskirties
sklypas (8 km iki Druskininkų).
Šalia ežeras. Tel. 8 680 76474
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
Namas Leipalingyje su 23 a žemės sklypu. Kaina – 18000 Eur.
Tel. 8 600 25115
Sodas SB „Raigardas“, tinka gyventi žiemą. Kaina – 23500 Eur.
Tel. 8 606 04614

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

2 kambarių 50 kv. m butas 2
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina –
39000 Eur. Tel. 8 606 04614

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506

2 kambarių 52 kv. m butas Merkinės g., 3 aukšte iš 5. Kaina –
52000 Eur. Tel. 8 682 75376

Naudoti lieti ratlankiai R15 su
naudotomis vasarinėmis padangomis. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 682 49054

4 kambarių 70 kv. m butas M.
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be
remonto. Kaina – 59000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 616 36909
14 a. namų valdos sklypas šalia
Druskininkų, Švendubrės kaime
siu avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036
6 a žemės sklypas Jaskonyse,
Miglos 8-oji g. Kaina – 5990 Eur.
Tel. 8 686 66153
30 a namų valdos sklypas Veisiejuose, šalia Ančios ežero, yra asfaltuotas kelias. Tel. 8 650 25181
6 a sodo sklypas Jaskonyse netoli „Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996
10,6 a sklype Sakų g., Druskininkuose, šalia pušyno arba keičiamas į butą Druskininkuose ar
Kaune. Kaina – 85000 Eur.
Tel. 8 600 80228
Skubiai 6,55 a sklypą su mūriniu
sodo namu Jaskonyse, Bočių g.
(yra elektra, kanalizacija, stoginė,
ūkinis priestatas, šulinys, asfaltuotas kelias). Kaina – 15000 Eur.
Tel. 8 655 07713
20 a namų valdos sklypas, Naujasodės pradžioje, Jaskonių g. šalia miško ir prie pat asfaltuoto kelio,
4 km nuo Druskininkų. Yra atvesta
elektra. Padaryta kadastriniai
matavimai, vandentiekis, visi dokumentai yra. Kaina – 14500 Eur.
Tel.: 8 686 14615, 8 628 36763

„Seat Alhambra“ 2000 m., 1,9 L, 85
kW, dalimis. Tel. +370 687 40273
„Ford Mondeo“ 1995 m., visa
arba dalimis; „Volkswagen Passat“ 1996 m. Tel. 8 654 46644
„Toyota Corola“ 2004 m., 2 L dyzelinas + žieminės padangos. Kaina
– 1900 Eur. Tel. 8 616 37622
Traktorius „T25“ su padargais. Kaina – 2100 Eur. Tel. 8 612 97432
„Mazda 2“ 2003 m., 1,2 L benzinas, TA iki 2020.08 už 1250 Eur;
„VW Golf 3“ 1992 m., 1,8 L benzinas, TA iki 2019.08 už 550 Eur.
Tel. 8 612 97432
„Audi A6“ 1995 m., 2,5 L TDI, 103
kW, 6 pavaros, žalios spalvos. Kaina – 1550 Eur. Tel. 8 687 98870

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodami įvairūs daiktai
Pjauta mediena (balkiai 20x15,
15x15; gegnės 20x6, dvigubo
pjovimo lentos 2,5x10, viengubo
pjovimo lentos2,5x10). Medienos
ilgis 6 metrai. Armatūra (storis
8mm., 10 mm., 12 mm. Ilgis 6
metrai). Tel.: 8 682 48505
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Naudoti plastikiniai langai (1,97x1,58
m), 2 vnt. Tel. 8 612 31803

Ąžuolinės dilės (6 cm storio, 20
vnt.). Tel. 8 698 29351

Naujas nešiojamas kompiuteris „Hp
probook 430 g5“. Yra visi dokumentai, dėžė, priedai, 2 metų garantija.
Kaina – 550 Eur. Kaina derinama
proto ribose. Tel. 8 615 71066

„Ryto“ gimnazijos švarkas ir megztinis, kostiumas berniukui, kostiumas paaugliui. Tel. 8 620 51929

Šildymo katilas, boileris, trimeris,
moteriškas ir sulankstomas dviratis po 40 Eur, mediniai langai ir
durys 5 Eur, 2 televizoriai po 10
Eur. Tel. 8 616 48116
Kineskopiniai plokščiaekraniai televizoriai (37 ir 51 cm įstrižainė),
TV priedėliai; pulteliai po 3-22
Eur. Tel. 8 686 43600

Naudoti keramikiniai blokeliai
(25x25x9 cm). Tel. 8 687 72724
Dvi dvejų durų spintas, senovines
austas lovatieses, lininis siūlas,
užuolaidos. Tel. 8 600 38695

Išnuomoju 1 kambarį moteriai
Taikos g. Kaina – 1 mėn./120 Eur
(į kainą įskaičiuoti komunaliniai
mokesčiai). Tel. 8 616 48116
Išnuomojamas 3 kambarių butas
Vilniaus al. Ir 2 kambarių butas
Šiltnamių g. ilgam laikui. Tel.:
8 699 11696, +7916 8596876
(Whatsapp, Viber)
Išnuomojamas garažas Ligoninės g. (prie buvusios katilinės).
Tel. 8 686 56787

Apleistą 1-2 kambarių butą (10
km aplink Druskininkus).
Tel. 8 623 53377

Išnuomojamas 3 kambarių 63 kv.
m butas naujos statybos name
senamiestyje, Liepų g. Kaina
– 350 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 610 27959

3-4 kambarių butą Druskininkuose, netoli centro. Gali būti be
remonto. Tel. 8 628 75156

Naujos statybos namas Viečiūnų
soduose ilgam laikui. Kaina – 1
mėn./250 Eur. Tel. 8 611 197 53

Senoviniai antikvariniai daiktai,
knygos, knygų lentynos, kriauklės. Tel. 8 617 40100

Metalinius ar nebrangiai lengvo
lydinio ratlankius R16, tinkančius
„VW Golf“. Tel. 8 613 71001

Kaune, Žaliakalnio rajone išnuomojamas kambarys jaunuoliui.
Tel. 8 615 51757

Sportinis dviratis, šildytuvas-ventiliatorius, videomagnetofonas.
Tel. 8 630 36440

12-15 a sklypą Neravų kaime,
Gojaus g. Tel. 8 687 17484

Tvarkinga šeima išsinuomotų 3
kambarių butą su baldais.
Tel. 8 620 53947

Naudoti faneruoti skydai, durų
varčios, belaidis skaitmeninis nešiojamas telefonas „Panasonic“.
Tel. 8 686 43600

Medinės žvakidės, veidrodis
„knyga“, apvalus kilimas, naminės lovatiesės. Tel. 8 630 87652
Naudoti, geros kokybės kokliai:
20x20 cm lygūs po 1 Eur, kampiniai po 1,5 Eur; metalinis cinkuotas vamzdis (18 cm) po 12 Eur/1
m. Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697
Pigiai skalbimo mašina „Bompani“. Tel. 8 619 23415
Vokiškas 120 bosų akordeonas
„Montana“ už 350 Eur; kampinis
buko spalvos rašomasis stalas už
50 Eur; 3-jų padėčių lova reguliuojama pulteliu, medinis korpusas už
350 Eur; antipragulinis čiužinys už
120 Eur. Tel. 8 610 27959
Odinis miegamasis kampas,
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko
tualetas, ketaus krosnis, lauko
baldai, malkinės sandėliukas.
Tel. 8 656 38881
Auksiniai ūsai, alijošiai, patefonas, skalbimo mašina, šaldytuvas, avikailis, dvigulė lova, dviračiai, klausos aparatas už 12 Eur,
pagalvės. Tel. 8 641 06415

Perka

Ieško darbo
38 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 626 38308

Išnuomojamas 2 kambarių butas
Veisiejų g. su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 611 48844

Kiti
Nuoma
Išnuomojamas 1 kambarį 3 kambarių bute dirbančiai merginai
Gardino g. Tel. 8 686 08988
2018 m. rugsėjo 10 d. 10 val. bus
ženklinamos žemės sklypo kad. Nr.
5935/8:163 Guobų g. 7, Guobinių k.,
Druskininkų sav., ribos. Kviečiame
dalyvauti besiribojančio sklypo kad.
Nr. 5935/8:162, savininkus.
Darbus vykdo UAB „Druskininkų
geoplanas“, tel. 8 699 12416. El.
paštas: dgeoplanas@inbox.lt

Atiduodu medinius langus.
Tel. 8 687 44243
Dovanoju rainą katytę.
Tel. 8 699 37867
Dovanoju veikiančią siuvimo mašiną „Veritas“. Tel. 8 672 92247
Gal atsirastų žmogus, galintis su
daiktais nuvežti į Klaipėdą.
Tel. 8 686 72196

Vasaros drabužių išpardavimas
(„Norfos“ parduotuvės rūsyje, Vytauto g. 21).
Prekių kainos iki 0,3 Eur.
Dirbame: 11-17.30 val.

Pigiai metalinis gėlių stovas su ąžuolinėm lentynom (aukštį galim reguliuoti); pigiai koklinė virtuvės krosnis
su kokliniu gartraukiu (išsiardyti patiems); dujų balionas su reduktorium
už 10 Eur. Tel. 8 672 41091
Išmanūs laikrodžiai (su SIM kortele, GPS, WiFi, kamera, spalvos:
juoda, balta ir žydra) po 20 Eur;
Dviračiai: „Gazelle xl“, 8 „Nexus“
pavaros už 220 Eur; „Gazelle“
moteriškas, M dydis, 8 „Nexus“
pavaros už 210 Eur; „Batavus“
moteriškas, M dydis, 8 „Nexus“
pavaros už 175 Eur; „Hill“ kalnų
su diskiniais stabdžiais už 120
Eur. Tel. 8 623 53377
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
8 kv. m betono spalvos trinkelių, benzininė vejapjovė. Tel. 8 687 15671

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
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Šeštadienį, regis, pati gamta liūdėjo, palydėdama vasarą
– nuo ryto pliūptelėjęs lietus
kiek praretino atsisveikinimo
su vasara šventės dalyvių gretas. Tačiau patys ištikimiausieji šventės svečiai, kiek aprimus
stipriam lietui, jau dairėsi tautodailės darbų ir amatų mugėje, rinkosi į tautinių šokių ir
muzikos popietę, kurioje buvo
galima pamatyti Druskininkų
savivaldybės tautinių šokių kolektyvų „Kadagys“, „Avilys“ ir
„Leipūnas“ pasirodymus, paklausyti liaudies muzikantų
atliekamų melodijų.

Renginio metu Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasveikino ir padėkojo Lietuvos
šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“ meno kolektyvų vadovams: Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių ir
suaugusiųjų chorų vadovei Ingai
Vagnoriūtei, Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių mišraus
choro vadovei Antaninai Laurenčikienei, „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblio „Racilukai“ vadovei Linai Dudulienei, Kultūros
centro folkloro ansamblio „Stadalėlė“ ir Viečiūnų laisvalaikio
salės folkloro ansamblio „Žemynėlė“ vadovei Linai Balčiūnienei, Leipalingio laisvalaikio
salės folkloro ansamblio „Serbenta“ vadovei Aleksandrai Petravičienei, Viečiūnų laisvalaikio
salės folkloro ansamblis „Žemynėlė“ M. K. Čiurlionio meno mokyklos kanklių ansamblio vadovei Eglei Miknytei, Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklos šokių kolektyvo „Druskutis“ jaunuolių šokių grupės vadovei Valei Šmitienei, Leipalingio laisvalaikio
salės vyresniųjų liaudiškų šokių
grupės „Leipūnas“ vadovei Astai Čmukienei, Viečiūnų laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų
šokių grupė „Avilys“ vadovei Indrei Čaplikienei, Kultūros centro
vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Kadagys“ vadovams Izolinai ir Algimantui Stanioniams,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
pučiamųjų orkestro vadovui Juozui Mikolainiui. Padėkota ir Dainų šventės „Vardan tos...“ Druskininkų atstovų koordinatorėms
– Druskininkų kultūros centro direktorei Rimutei Viniarskaitei ir
Druskininkų savivaldybės vyr.
specialistei kultūrai ir turizmui
Ingridai Griniūtei. Visiems jiems
įteiktos Druskininkų savivaldybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro dovanos.
Tądien scenoje buvo galima išgirsti dainininkes Simoną Karauskaitę ir Viktoriją Čaplikaitę,
pasiklausyti diksilendo grupės
„Vilniaus šypsena“.
Vakaro koncerte laukė Deivis ir Renata Norvilai, „Bassvim“
ir Mikas Suraučius, reperių duetas „Golden Age“, šokių kolektyvą „Sfinkx“, Videoheads DJ‘s, DJ
Mil KingDj.
Renginį organizavo Druskininkų
kultūros centras.
„Mano Druskininkai“
informacija

Savaitraščio Nr. 170

Druskininkai palydėjo vasarą

Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus ir Rimutės Viniarskaitės nuotraukos

