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„Sūrūs vėjai“ – vietos gyventojų siūlomos
pramogos bei unikalūs turistiniai maršrutai

Kviečiame
pasitikrinti
Konstitucijos
žinias!
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J. P. Kazicko
gimimo 100-mečio
sukakčiai skirta
paroda

VšĮ „Sūrūs vėjai“ siūlomų edukacinių programų organizatoriai: Juozas Sadauskas, Gražina Auguvienė, Laima Žukauskaitė, Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, Antanas Vailionis/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Kai į Druskininkus iš kitų
Lietuvos miestų ar užsienio
atvykę svečiai išmėgina Druskininkų gydyklos ir SPA centrų siūlomas gydomąsias ir
grožio procedūras, pasigroži įspūdinga gamta, papramogauja Vandens parke, „Snow
Arenoje“ ir apžvelgia miesto
panoramą, besikeldami Lynų
keliu, jie turi galimybę susipažinti ir su miesto apylinkėse
verdančiu gyvenimu, pažinti Druskininkų krašto tradicijas ir papročius. Druskininkų
krašto miesteliuose ir kaimiškose vietovėse gyvena žmonės, siūlantys išskirtines
pažintines pramogas bei unikalius turistinius maršrutus.
Kas atsispirs pagundai pamatyti, kaip Augų ūkyje gaminami
įvairiausių rūšių sūriai ar pažinti bitininkystės paslaptis pas bitininkus Milius? O kur dar smagios pramogos „Plėšikų girioje“,

rafinuoti susitikimai Leipalingio
dvare ar linksmi dzūkiški pasibuvimai Naujasodės ir Jaskonių
bendruomenėje, stebint, kaip
dzūkas ieško žmonos? Ir tai tik
maža dalis iš VšĮ „Sūrūs vėjai“
druskininkiečiams ir miesto svečiams siūlomų paslaugų, kurios
vis labiau populiarėja.
Siūlo galimybę užsidirbti
Kaip pasakojo VšĮ „Sūrūs vėjai“ vadovė Agnė JazepčikaitėGaidienė, Druskininkų vietos veiklos grupės nariai, pamatę, kad
bendruomenėse yra daug aktyvių, kūrybingų žmonių: grojančių, gaminančių skaniausius
patiekalus, žinančių krašto tradicijas, mokančių įvairių amatų,
sumanė, kad būtent šie žmonės
galėtų reprezentuoti Druskininkų
kraštą ir pasiūlyti įdomių dalykų į
kurortą atvykstantiems svečiams
ir patiems gyventojams. „Mūsų
raginimą pirmoji išgirdo Gražina Auguvienė, išdrįsusi pasiūlyti
edukacines sūrių gamybos programas turistams; kitiems reikėjo pagalbos. Supratome, kad reikia įkurti įmonę, kuri koordinuotų
ir reklamuotų visas edukacines
programas, rūpintųsi turistų pritraukimu. Sumanėme, kaip, pasinaudojus visiems gerai žinomu Druskininkų vardu, kurorto
sėkmės dalimi paversti ir kaimo
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Kviečiame pasitikrinti Konstitucijos žinias!
Egzaminą organizuojanti LR
Teisingumo ministerija kartu
su egzamino globėja – Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite – visus Druskininkų gyventojus akcijos metu
kviečia pasitikrinti Konstitucijos
žinias. Egzamine kviečiami registruotis ir dalyvauti visi piliečiai, mylintys savo šalį ir norintys
dar geriau išmanyti pagrindinį

Profesionalumas, begalinis darbštumas ir neeilinis talentas leido
Jums palikti ryškų pėdsaką Druskininkų krašto istorijoje. Žavimės
įkvepiančia Jūsų kūryba ir dėkojame už prasmingus darbus puoselėjant lietuviškąją kultūrą ir M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą.
Gražaus jubiliejaus proga linkime Jums sveikatos, brangiausių
žmonių palaik ymo ir naujų kūrybinių pasiekimų. Dar ne vienerius
metus dovanokite žmonėms kūrybos pažinimo džiaugsmą.

Lietuvos įstatymą – Konstituciją.
Egzamino užduotis rengia Mykolo Riomerio profesorė daktarė Milda Vainiutė. Moksleiviams
skirtas užduotis rengti padeda Vilniaus licėjaus direktorius
Saulius Jurkevičius.
Konstitucijos egzaminas vyks
spalio 4 d. 12 val. Druskininkų
švietimo centro konferencijų salėje, adresas M. K. Čiurlionio g. 80.

Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija

Kviečiame tapti vaikų globėjais

Druskininkų savivaldybė ir Socialinių
paslaugų centras kviečia tapti vaikų globėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti
jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje/
Gintarės Varnelienės 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 kitas). 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 –
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).

Druskininkų miesto individualių namų gyventojų
dėmesiui!
Pateikiame
Druskininkų
miesto individualių namų savininkams patikslintą mišrių
komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafiką. Atliekų
surinkimo grafike yra patikslintos šių atliekų surikimo bei
išvežimo datos nuo šių metų
spalio iki kitų metų vasario
mėnesio.
Atskiras maisto atliekų surinkimas Druskininkų mieste bus
pradėtas šių metų spalio mėnesį. Individualių namų gyventojams jau yra išdalinti maisto
atliekų surinkimo komplektai,
kuriuos sudaro maisto atliekų konteineris, trijų litrų sandari talpa skirta aliejui bei riebalams ir orui pralaidus kibirėlis
maisto atliekoms surinkti. Talpa su užfiksuojančiu užsukamu dangčiu, skirta panaudotam aliejui ir riebalams surinkti,
lengvai išrenkama, o visos jos
dalys gali būti plaunamos indaplovėje. Į jas surinktą panaudotą aliejų ir riebalus gyventojams reikės išvežti į stambiųjų
ir kitų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Gardino g. 100102, Druskininkai (darbo laikas:
II-VI 9.00-20.00, pietų pertrauka 13.00-14.00, I ir VII nedirba)
bei adresu Vytauto g., Leipalingio mstl. Druskininkų sav. (darbo laikas: II-VI 9.00-18.00, pietų pertrauka 13.00-14.00, I ir
VII nedirba). Šiose aikštelėse
bus keičiami ir ant maisto atliekų konteinerių dangčių esantys
anglies filtrai. Maisto atliekos
šiltuoju metų laiku bus surenka-

mos ir išvežamos du, šaltuoju –
vieną kartą per mėnesį.
Orui pralaidus kibirėlis skirtas
naudoti virtuvėje maisto atliekoms surinkti. Į šį kibirėlį maisto
atliekas rekomenduojama dėti
su maišeliu.
Į maisto atliekų konteinerius
galima mesti įvairias maisto ir
virtuvės atliekas: vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus, arbatos tirščius ir pakelius,
kavos tirščius ir jų filtrus, mėsos atliekas, kaulus, skerdienos
atliekas, žuvies likučius, pieno produktus bei riebalais ir kitais maisto produktais suteptą
kartoną ir popierių (išskyrus pakuotes), naudotus popierinius
rankšluosčius, staltieses, ser-

Į maisto atliekų konteinerius negalima
pilti karštų pelenų, mesti naminių gyvūnų gaišenų, vaistų ir kitų, biologiškai suyrančioms atliekoms nepriskiriamų atliekų/Druskininkų savivaldybės archyvo
nuotrauka

vetėles, naudotus vienkartinius
puodelius. Į maisto atliekų konteinerius taip pat galima mesti nedideles žaliąsias atliekas:
žolę, gėles, piktžoles, susmulkintas medžių šakas, kitas sodo
ir daržo atliekas. Į šiuos konteinerius negalima pilti karštų pelenų, mesti naminių gyvūnų gaišenų, vaistų ir kitų, biologiškai
suyrančioms atliekoms nepriskiriamų atliekų.
Naujieji konteinerių komplektai, kaip ir vis konteineriai iki šiol,
gyventojams dalijami nemokamai. Jie yra pažymėti specialiais
elektroniniais žymekliais ir kiekvienas jų pakėlimas bus fiksuojamas. Atskiras maisto atliekų
surinkimas nustatytam rinkliavos dydžiui įtakos neturės.
Alytaus regionas atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą diegia pirmasis šalyje. Atskirai surinktos maisto atliekos bus
vežamos į Takniškių kaime Alytaus rajone esantį Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centrą ir apdorojamos čia
eksploatuojamuose biologinio
apdorojimo įrenginiuose.
Atskiras maisto atliekų surinkimas – viena opiausių problemų, kurią Lietuva privalo išspręsti, vykdydama Europos Sąjungos
reikalavimus, numatančius, kad
iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos biologiškai skaidžios
atliekos, tarp jų ir maisto, sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus.
Maisto atliekų rūšiavimo atmintinė pateikiama ir tinklapyje
www.druskininkai.lt

INFORMACIJA PASTATO ALĖJOS G. 11, LEIPALINGIO MSTL., LEIPALINGIO SEN., DRUSKININKŲ
SAV. SAVININKUI
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas yra
įtraukiamas į apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, kuris spalio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai. Į minėtą sąrašą įrašytam nekilnojamajam turtui taikomas maksimalus 3 % nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums priklausantis nekilnojamasis turtas esantis Alėjos g. 11, Leipalingio mstl.,
Leipalingio sen., Druskininkų sav., šiuo metu yra apleistas ir neprižiūrimas. Artimiausiu metu Jums nesiėmus
realių veiksmų statinio tvarkymo darbams atlikti, Jūsų nekilnojamasis turtas bus įtrauktas į minėtą nekilnojamojo turto sąrašą.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Aptartos galimybės kaip efektyvinti UAB „Druskininkų butų ūkis“ veiklą

Pasitarime diskutuota apie tai, kaip modernizuoti bendrovės „Druskininkų butų ūkis“ darbo procesus, kad gyventojai paslaugas
gautų patogiau/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai
bei UAB „Druskininkų butų
ūkis“ atstovai bei valdybos
nariai aptarė bendrovės strateginius veiklos tikslus, pasidžiaugė pasiekimais bei
ieškojo galimybių labiau optimizuoti ir efektyvinti bendrovės veiklą.
Susitikimo metu aptarti finansiniai bei darbo išteklių optimalaus valdymo klausimai ir ieškota sprendimų probleminės
– daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros
– srityje. Pasikeitus teisės ak-

tams, šių objektų priežiūra vykdoma iš daugiabučių gyventojų
kaupiamų lėšų, tačiau kaupiamos minimalios įmokos, kurios
neužtikrina statinių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Taip pat diskutuota apie tai,
kaip modernizuoti bendrovės
darbo procesus tam, kad gyventojai paslaugas gautų operatyviau ir patogiau, o aktuali informacija juos pasiektų greičiau.
Aptarti kiti bendruomenei reikšmingi renovacijos, daugiabučių
namų administravimo ir priežiūros klausimai.

Prie Švietimo centro bus įrengtas įspūdingas skveras: aplinką papuoš fontanas,
sužaliuos nauji želdiniai

Reprezentacinė erdvė iš esmės bus atnaujinta pritaikant ją renginiams, išsaugant vertingus želdynus, įrengiant modernų ir funkcionalų grindinio fontaną/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Šalia Druskininkų savivaldybės Švietimo centro esančio
skvero laukia esminiai pokyčiai
– miesto pradžioje esanti reprezentacinė erdvė iš esmės bus
atnaujinta pritaikant ją švietimo
renginiams, išsaugant vertingus želdynus, įrengiant medžių
lajų apšvietimą, modernias sėdėjimo vietas, harmoningai išnaudojant žaliąsias erdves, įren-

giant modernų ir funkcionalų
grindinio fontaną. Atnaujintame
skvere sužaliuos nauji želdiniai,
aplinką papuoš miesto vizitine
kortele tapę išskirtiniai gėlynai.
Skvere bus išsaugoti ąžuolai, kurie turi istorinę vertę – juos yra pasodinę Kauno kolegijos absolventai.
Želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisija įvertino visų
šalia Druskininkų švietimo centro

augančių medžių būklę. Atsižvelgiant į komisijos išvadas, senus,
peraugusius, išpuvusius ir pavojų
keliančius medžius planuojama
pašalinti pakeičiant juos naujais,
jau paaugusiais želdiniais.
„Druskininkai yra itin miškingas
kurortas, todėl nuolat rūpinamės
miesto ir seniūnijų žaliosiomis erdvėmis. Sodinant naujus želdinius
visada atsižvelgiame į tai, kad me-

džių lajos netrukdytų praeiti pėstiesiems, pravažiuoti automobiliams, neužgožtų šviestuvų ar
pastatų, bet kartu apsaugotų nuo
taršos, triukšmo ir saulės spindulių. Renkamės jau paaugusius, su
aplinka estetiškai derančius medžius. Džiaugiuosi, kad sutvarkius
šį skverą turėsime išskirtinę vietą
edukaciniams renginiams, o taip
pat dar vieną estetišką vietą drus-

kininkiečių bei kurorto svečių poilsiui“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė.
Švietimo centro skveras bus atnaujintas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Lėšos atnaujinimui bus numatytos kitų
metų biudžete. Planuojama, kad
per žiemą bus parengtas skvero
atnaujinimo projektas.

Visuotiniame susirinkime patvirtinta VVG valdyba
Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybėje įvyko Druskininkų
Vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kurio
metu svarstyti aktualūs klausimai
dėl planuojamų įgyvendinti pro-

jektų, narystės. Susirinkime buvo
naujai kadencijai patvirtinta valdyba bei vadovas. 2008 metais
įsteigta Druskininkų VVG ne tik
sėkmingai įgyvendina projektus,
bet ir padeda bendruomenėms

burtis bendrai veiklai.
„Kaip jau minėjau, VVG valdybos rotacija turi vykti kas 3 metus
pakeičiant trečdalį valdybos narių.
Atsižvelgdami į NMA rekomendacijas, siūlome keisti ilgiausiai VVG

valdyboje esančius narius“, – apie
būtiną valdybos rotaciją priminė
VVG vadovas Alvydas Varanis.
Susirinkimo metu buvo pakeisti keturi valdybos nariai. Druskininkų VVG gretas papildė Juozas

Sadauskas, Algis Bolys, Alma Vilčinskienė, Aurelija Vilūnienė, o iki
šiol sėkmingai Druskininkų VVG
vadovavęs Alvydas Varanis vienbalsiai buvo perrinktas ir toliau vadovauti šiai asociacijai.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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J. P. Kazicko gimimo 100-mečio sukakčiai ir draugystei su V. K. Jonynu prisiminti
skirta paroda
Regina Stankevičienė,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus Druskininkų
skyriaus vadovė
Kazickų šeimos fondo iniciatyva Druskininkuose, V.
K. Jonyno galerijoje, pristatyta dr. Juozo Petro Kazicko
(1918-2014) – filantropo, patrioto, verslininko – gimimo
100-mečio sukakčiai skirta
paroda, prisiminta ir jo draugystė su iškiliu XX a. Lietuvos
menininku Vytautu Kazimieru Jonynu. Parodoje Kazickų šeima dalijasi jų kolekcijoje esančių V. K. Jonyno meno
kūrinių nuotraukomis bei jų
istorija.
J. P. Kazickas gimė Čiornaja
Padina kaimelyje, Rusijoje, kur
buvo ištremti jo proseneliai lietuviai po 1863-ųjų sukilimo prieš
carą. Būdamas ketverių, su tėvais jis grįžo gyventi į Lietuvą.
Čia praleido savo gražiausius
vaikystės ir jaunystės metus, Vilniuje susituokė, su žmona Aleksandra susilaukė pirmagimės
– dukters Jūratės (JAV žurnalistė, Fondo valdybos pirmininkė
ir prezidentė J. Kazickaitė tęsia
šviesaus atminimo J. P. Kazicko pradėtus darbus, sėkmingai
vykdo labdaringą veiklą Lietuvoje, pagrindinį dėmesį skirdama švietimui ir socialiniams
projektams). Prasidėjus II pasauliniam karui J. P. Kazickas
su šeima pasitraukė į Vakarus,
o 1947-aisiais tuščiomis kišenėmis atvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas iš Vokietijos karo pabėgėlių stovyklos.
1951-aisiais apgynė ekonomikos mokslo daktaro laipsnį Yale

Renginio „Edukacinis V. K. Jonyno ir J. P. Kazicko piknikas“ metu nestigo visus dalyvius suvienijusio kūrybos džiaugsmo/V. K. Jonyno galerijos archyvo nuotrauka

Universitete ir sėkmingai pradėjo savo verslą. Kartu su žmona
užaugino penketą vaikų, apkeliavo pasaulį, užmezgė draugystę su įtakingiausiais JAV bei viso
pasaulio asmenimis, ir visą savo
gyvenimą paskyrė Lietuvai.
J. P. Kazickas visuomet dosniai rėmė lietuvius menininkus.
Vertino V. K. Jonyno talentą.
1966-aisiais, kai Kazickų vasaros rezidencijoje Ist Hemptone buvo pastatytas namelis prie
baseino, jis paprašė menininko dekoruoti pastatą mozaikomis, vitražu, bareljefais ir sukurti fontano skulptūrą. 2017-aisiais
sodyba Ist Hamptone, pagal dr.

J. P. Kazicko testamentą, buvo
parduota, o visi V. K. Jonyno
bei kitų lietuvių menininkų darbai nuimti ir rūpestingai laikomi vienoje iš Niujorko saugyklų,
kol sprendžiama, kur juos būtų
geriausia eksponuoti Lietuvoje arba lietuviškose institucijose JAV. Svarbiausias Kazickų
šeimos rūpestis – kad būtų sudaryta galimybė pamatyti šiuos
meno kūrinius kuo platesniam
žmonių ratui.
J. P. Kazickas taip pat parėmė į Lietuvą sugrąžinto V. K.
Jonyno vitražo „Mergelės Marijos apsireiškimas Fatimoje“ restauraciją. 2004-2014 metais jis

buvo eksponuojamas V. K. Jonyno galerijoje, vėliau išvežtas į
naujai įkurtą mecenatės Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galeriją Marijampolėje.
Rugsėjo 7 dieną V. K. Jonyno galerijoje surengtas parodos
„Dr. J. P. Kazicko gyvenimo istorija“ pristatymas sulaukė didelio druskininkiečių susidomėjimo.
Renginio metu istorijos tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis skaitė
pranešimą „Juozas Kazickas ir
Lietuvos laisvės byla“, apžvelgdamas J. P. Kazicko gyvenimo
kelią bei jo pasaulėžiūrinio apsisprendimo principus, nulėmusius
įsipareigojimą Lietuvai. Šventinę nuotaiką sukūrė Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
moksleivių Austėjos Katčenkaitės ir Dorotėjos Bachtijevos atliekamos dainos (mokytoja Gražina
Vosylienė). Renginyje dalyvavo
Kazickų šeimos fondo programų
vadovė Agnė Vertelkaitė.
Dr. J. P. Kazickui ir jo žmonai
Aleksandrai, o taip pat ir jų vaikams bei anūkams, tęsiantiems
Kazickų šeimos fondo labdaringą veiklą, visada rūpėjo lietuvių jaunimas bei po pasaulį išsibarsčiusios tautos tarpusavio
ryšiai. Išeivijoje jie rėmė ir teberemia lietuviškas mokyklas, vasaros stovyklas, meno kolektyvus, kitas užklasines lietuviškas
veiklas, o Lietuvoje – įvairiausias jaunimo iniciatyvas.
Rugsėjo 11 dieną Kazickų šei-

mos fondas kartu su V. K. Jonyno galerija surengė kūrybines meno dirbtuves Druskininkų
moksleiviams, kurių metu kalbėta ne tik apie meną, įvairias
jo technikas, bet ir apie tai, kaip
svarbu, kad lietuviai, kur jie pasaulyje begyventų, puoselėtų ir saugotų savo tautos kalbinį, kultūrinį, meninį, mokslinį
paveldą, tautinę bendrystę, asmeninius ryšius ir draugystę.
Renginio „Edukacinis V. K. Jonyno ir J. P. Kazicko piknikas“
metu buvo pristatyti Kazickų
šeimai priklausantys V. K. Jonyno meno kūriniai: mozaikos Jūratės ir Kastyčio legendos tema,
bareljefai, vaizduojantys Lietuvos sodybų gyvenimą, spalvingas vitražas ir skulptūra Ledos ir
gulbino Graikų mito tema. Jaunieji druskininkiečiai, edukacijai pasirinkę Jūratės ir Kastyčio
temą, vitražo dirbtuvėlių metu
ant stiklo įamžino spalvingas jūros karalystes, akmenėliais išpuošė jūrų žuvimis, kartu su
edukacijos vadovėmis sukūrė
žaismingą jūros dugno gyvenimo skulptūrą. Galerijoje nestigo
visus dalyvius suvienijusio kūrybos džiaugsmo.
V. K. Jonyno galerija dėkoja
Kazickų šeimos fondui už paramą, draugystę ir iniciatyvą, šviečiant Druskininkų jaunimą.
Paroda „Dr. J. P. Kazicko gyvenimo istorija“ V. K. Jonyno galerijoje veiks iki rugsėjo 30 dienos.

Jaunieji druskininkiečiai vitražo dirbtuvėlių metu kūrė drauge su edukacijos vadovėmis/V. K. Jonyno galerijos archyvo nuotrauka

Parodos lankytojai domėjosi Kazickų šeimos kolekcijoje esančių V. K. Jonyno meno kūrinių nuotraukomis bei jų istorija.V. K. Jonyno
galerijoje pristatyta paroda veiks iki spalio 30 d./V. K. Jonyno galerijos archyvo nuotrauka

Jaunieji druskininkiečiai vitražo dirbtuvėlių metu kūrė drauge su edukacijos
vadovėmis/V. K. Jonyno galerijos archyvo nuotrauka
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Į sveikatingumo ir poilsio komplekso „Grand SPA Lietuva“ odontologijos
kliniką pacientai gali kreiptis ir savaitgaliais

Veido-žandikaulių chirurgė Justina Stučinskaitė: „Mūsų klinikoje dažnai šaukiami konsiliumai: drauge su kolegoSvarbiausia, kad pacientas po gydymo kuo greičiau grįžtų į jam įprastą kasdieninį ritmą bei režimą, ir – pradėmis ieškome optimaliausio sprendimo pacientui.“/Edvardo Balčiaus nuotrauka
tų šypsotis /Edvardo Balčiaus nuotrauka

Druskininkuose,
„Grand
SPA Lietuva“ esančioje odontologijos klinikoje pacientai
gali gauti pagalbą ir šeštadieniais, o, iš anksto susitarus, ir
– sekmadieniais.
Vizitas pas gydytoją – patirtis, kurios vargu, ar kas išvengia, o daugelis, kiek tik
įmanoma, ją atidėlioja. Tačiau taip nutolindami ir galimybę ne tik gerai jaustis, bet
ir plačiai šypsotis. „Šypsokitės – atrodote nuostabiai!“ –
štai tokį palinkėjimą siekia ir
norėtų kuo dažniau, kiekvienam išlydimam pacientui pasakyti „Grand SPA Lietuva“
odontologijos klinikos personalas.
Kaip teigė šioje odontologijos klinikoje dirbanti veidožandikaulių chirurgė, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto doktorantė Justina Stučinskaitė, paciento interesai čia
svarbiausi: „Džiaugiuosi, kad
„Grand SPA Lietuva“ esančioje
klinikoje dirbu darnioje, draugiškoje profesionalų komandoje. Kolegos gydytojai – optimistiški, visada gerai nusiteikę ir
suinteresuoti padėti pacientui.
Tai lemia darbingą ir draugišką
odontologijos klinikos atmosferą, kurią jaučia ir gerai vertina klinikoje besigydantys pacientai.“
– „Grand SPA Lietuva“ klinikoje dirbate jau šešerius metus. Kas, Jūsų nuomone, yra
šios odontologijos klinikos
„vizitinė kortelė “?
– Pagrindinis klinikos darbo
bruožas – personalinė odontologija, įvertinant ne tik paciento sveikatos būklę, bet ir jo prioritetus, poreikius, susijusius
bendrai su komfortu, ir žinoma, sveikata bei saugiu gydymu. Gydymo procedūros atliekamos laikantis aseptikos ir
antiseptikos reikalavimų. Kokybiškų anestetikų panaudojimas
užtikrina neskausmingą dantų
gydymą ir protezavimą, o pažangi įranga, geriausios medžiagos, personalo profesionalumo lygis – gydymą be rizikos
paciento sveikatai.

„Grand SPA Lietuva“ odontologijos klinikoje paslaugos teikiamos pagal aukščiausius
standartus. Visi atliekami tyrimai yra tikslingi, nėra varginantys, užtęsti. Mūsų klinikoje
pacientai gaus specialisto konsultaciją, taip pat čia atliekamos dentalinės, panoraminės
rentgeno nuotraukos: naudojamas skaitmeninis rentgenas keliasdešimčia procentų sumažina rentgeno spindulių dozę,
todėl leidžia daryti nuotraukas vaikams, taip pat – daugiau
dantų nuotraukų vienu metu.
Žinoma, nuo paciento burnos
ertmės būklės ir planuojamo
gydymo priklauso, kokia rentgeno nuotrauka reikalinga. Tačiau skaitmeninė panoraminė
nuotrauka – ortopantomograma – parodanti bendrą viršutinio ir apatinio žandikaulio vaizdą, sinusus – yra labai svarbi
diagnostinė priemonė. Klinikoje
atliekamos profesionalios burnos higienos procedūros, plombavimas; gydomos periodonto
ligos; taip pat suteikiamas chirurginis gydymas; atliekamas
estetinis protezavimas, implantacija.
Tam tikrais, sudėtingesniais
atvejais, kai reikalinga pagalba,
kreipiamasi į mane, – chirurgę arba – į dantų protezuotoją,
ir problemos sprendžiamos toliau. Noriu pabrėžti, kad mūsų
klinikoje dažnai šaukiami konsiliumai: drauge su kolegomis
ieškome optimaliausio sprendimo, ką dėl paciento galime vienoje ar kitoje situacijoje padaryti, kad jį tenkintų ir gydymo
efektas, ir kaštai. Tiesiog mes,
klinikos gydytojai, tarpusavy labai glaudžiai bendradarbiaujame paciento labui.
– Implantacija yra Jūsų,
kaip veido-žandikaulių chirurgės, sritis. Jūsų pacientai
būna praėję visą vadinamąją odontologijos piramidę, –
yra ant „laiptelio“, kuris gali
reikšti, kad dantis ar dantį
reikia šalinti...
– Kad galiausiai nereikėtų „užlipti“ ant tokio laiptelio, pirmiausiai patarčiau atidžiau rūpintis

dantų higiena, ligų profilaktika
ir prevencija. Turiu omenyje ne
tik sveiką mitybą, gerus higienos įpročius, dantų valymą, bet
ir profesionaliai atliekamą burnos higieną. Profesionaliai ir reguliariai atliekama burnos higienos procedūra yra sėkmingas
raktas į sveiką burnos audinių
ir dantų būklę. Minėta procedūra yra būtina kiekvienam suaugusiajam, bent kartą per metus.
Antras dalykas, – ir suaugusieji,
ir vaikai pas odontologą turėtų
apsilankyti bent kartą per metus, o dar geriau – ir du kartus.
Taip bus užkirstas kelias dantų
ligoms – nedideli rūpesčiai dėl
dantų netaps didelėmis problemomis.
– „Grand SPA Lietuva“
odontologijos klinika yra
atvira ne tik įstaigos svečiams, kurorto poilsiautojams, bet ir druskininkiečių
bendruomenei.
– Džiaugiamės, kad mūsų klinikoje gydosi ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir pacientai iš Rusijos Federacijos, Jungtinių
Amerikos Valstijų, Izraelio.
Pacientai į „Grand SPA Lietuva“ odontologijos kliniką gali
kreiptis ir šeštadieniais, ir sekmadieniais. Prisideriname prie
paciento poreikių ir prioritetų,
kadangi dirbame ir savaitgaliais, o darbo grafikas yra lankstus. Tiesa, mano darbo grafikas
yra derinamas iš anksto, kadangi į Druskininkus aš atvykstu iš Kauno, sutartu laiku, planuojamą darbo dieną. Tačiau
pirminė apžiūra, esant ekstra
situacijai, galima: yra nuolat dirbantis gydytojas.
– Vaikai – ypatingi pacientai. Kaip mažuosius pacientus pasitinka klinika?
– Suprantama, kad vaikai baiminasi apsilankymo pas dantų
gydytoją. Klinikos personalas
yra draugiškas ir atidus vaikams: norime, kad apsilankymai jiems paliktų kuo mažiau
streso ir nemalonių įspūdžių.
Vaikų neišleidžiame tuščiomis
– gauna dovanėlių, ir tai jiems
pakelia nuotaiką, padeda pa-

Su odontologijos klinika galite susisiekti: el. paštu:
odontologijosklinika@grandspa.lt arba telefonu +370 313 54 421.
Darbo laikas: II-VI 9.00 val.-17.00 val. Klinikoje teikiamo gydymo
kainos skelbiamos tinklapyje:
www.grandspa.lt/lankytojams/kainos/odontologija

Šiuolaikinės priemonės, tarp jų ir modernus rentgeno aparatas sudaro galimybes kuo
tiksliausiai diagnozuoti dantų ligą ir nuspręsti dėl atitinkamo gydymo/Edvardo Balčiaus
nuotrauka

miršti nemalonius įspūdžius,
sumažina stresą.
– Ir suaugusiojo, pas dantų gydytoją susiruošusio paciento, didysis noras – „kad
neskaudėtų“...
– Natūralu, kad baiminamasi
skausmo. Skausmas yra visiškai nepageidaujamas: jis trukdo
gydytojui dirbti, jau nekalbant
apie paciento ne tik fizinę, bet
ir emocinę būklę. Pirmiausia,
labai svarbi ir paties gydytojo nuotaika pasitinkant pacientą. Jei reikia, pacientą premedikuojame: skiriame tam tikrų
vaistinių preparatų, kad žmogus šiek tiek atsipalaiduotų,
jei matome, kad jis tiesiog paniškai bijo apžiūros. Odontologai juk šiais laikais dirba, naudodami naujausias priemones,
– tad, ko gero, didžiausias dis-

komfortas yra tik tol, kol prisiruošiate ateiti į odontologo kabinetą, „iki kėdės“.
Galiausiai, jau ir nebe Hipokrato laikai, kai, diagnozuojant, tekdavo kliautis tik seilių spalva ar kvapu iš burnos:
šiuolaikinės technologijos ir
priemonės sudaro galimybes
kuo tiksliausiai diagnozuoti
dantų ligą ir nuspręsti dėl atitinkamo gydymo. Didžiausias
mūsų rūpestis – kad pacientui po procedūros ne tik neskaudėtų, bet ir kad jis galėtų
kiek įmanoma greičiau grįžti
prie jam įprasto dienos ritmo,
mitybos režimo. Ir kuo greičiau plačiai ir nuoširdžiai nusišypsotų. Juk estetiška, graži, nuoširdi šypsena – ne tik
praturtina tuos, kurie ją gauna, bet ir nenuskurdina pačių
besišypsančiųjų.

Atsiliepimai apie „Grand SPA Lietuva“
odontologijos kliniką
Asta Naujalienė: „Esu druskininkietė, ir pasirinkau šią
odontologijos kliniką todėl, kad
Druskininkuose, manau, ji yra
geriausia. Čia gydymui naudojamos pačios moderniausios
technologijos – gydytojai domisi
pasaulinėmis naujovėmis odontologijos srityje, ir nuo jų neatsilieka. Labai jauki klinikos aplinka, o tai taip pat padėjo išvengti
neigiamų emocijų, su kuriomis,
tikriausiai, daugelis siejame apsilankymą pas odontologą.“
Vita Čirė: „Teko suplanuoti mūsų penkerių metų dukrytės
pirmąjį vizitą pas odontologą,
nes pradėjo gesti pieninis dantu-

kas. Visas vizitas truko apie valandą – tačiau daugiausiai laiko
buvo skirta bendravimui su vaiku, kaip dabar juokaujame – visai „ceremonijai“, kuri buvo skirta dukrą nuraminti, – paruošti
procedūrai. Gydytojo kabinete
ji galėjo netgi pašokti, klausydamasi mėgiamų vaikiškų dainelių, jai buvo paaiškinta, kaip
dantukas bus gydomas, parodyti instrumentai. Manau, pirmasis
vizitas pas odontologą dukrytei
primins savotišką žaidimą. Rekomenduočiau šią kliniką ir kitiems tėveliams, kurie ruošia
savo mažamečius vaikus pirmajam vizitui pas odontologą.“
Užsakymo Nr.: MDR-173-01
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„Sūrūs vėjai“ – vietos gyventojų siūlomos pramogos bei
unikalūs turistiniai maršrutai

atkelta iš 1 psl.

vietoves. Taigi, sujungę Druskininkų vietos veiklos grupės ir
veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ pajėgas, įsteigėme viešąją įstaigą „Sūrūs vėjai“, kuri siūlo patrauklius turizmo maršrutus,
telkia mūsų krašto amatininkus,
pramogas siūlančius žmones, –
pasakojo A. Jazepčikaitė-Gaidienė. – Druskininkai išskirtiniai ne
tik dėl unikalių mineralinio vandens versmių, gydyklų, gražios
gamtos, – čia visus metus galima
rasti ir vasaros, ir žiemos pramogų. Taigi norėjome tą sūraus vandens skonį paskleisti ir po kaimą,
kad žmonės atvyktų ne tik į kurortą, bet ir į jo apylinkes, kuriose
taip pat galima aptikti labai įdomių
ir smagių atrakcijų.“
„Sūrūs vėjai“ turistams siūlo apie 20 skirtingų pramogų –
dzūkiškas vakarones, bandų
kepimą, sūrių gamybą ir degustaciją, bitininkystės, keramikos,
aromaterapijos, pynimo, kalvystės, išskirtinai įdomias ekskursijas ir įvairias kitas programas.
Įstaiga apjungia skirtingas veiklas, kuria specialius pasiūlymus
įmonėms, mokykloms ir turistų grupėms, parodo įdomiausias
Druskininkų vietas ir organizuoja pažintines pramogas mūsų
krašte. Pastaruoju metu „Sūrių
vėjų“ pramogomis ypatingai domisi šeimos, ieškančios idėjų,
kaip netradiciškai paminėti jubiliejų, vaiko gimtadienį, krikštynas
ar kitą šeimos šventę.
„Mūsų misija – padėti turistui
ar druskininkiečiui atrasti originalią programą Druskininkų
krašte, o vietos gyventojams,
ūkininkams, amatininkams ir
kaimo bendruomenėms – padėti atrasti turistą. Seniūnijų gyventojai, žinoma, yra laimingi, galėdami pristatyti savo
kraštą; vietos gyventojai turi
galimybę parduoti savo paslaugas, produktus ar dirbinius,
realizuoti savo sugebėjimus ir
gauti papildomų pajamų, o visi
– ir druskininkiečiai, ir kurorto
svečiai – geriau pažinti Druskininkų kraštą, dzūkiškas tradicijas, dalyvauti pramoginėse bei
edukacinėse programose“, –
pasakojo A. Jazepčikaitė-Gaidienė, pridurdama, kad „Sūrūs vėjai“ bendradarbiauja su
apie 25 paslaugų teikėjais, o
programose dalyvauja per 100
žmonių.
Turistai – į „Plėšikų girią“
„Visada laikiau žirgus, jais jodinėjau, visas mano gyvenimas
susietas su arkliais, gamta. Taigi drauge su specialistais ir sukūrėme programą, kuri būtų įdomi bei patraukli turistams, mums
patiems smagi. Galbūt tokios
programos atsiradimui įtakos turėjo ir perskaitytos knygos apie
kaubojų gyvenimą, ir lietuviškosios legendos – Tado Blindos istorija, todėl ji ir pavadinta „Plėšikų giria“, – pasakojo ūkininkas
Antanas Vailionis, siūlantis pramogą „Plėšikų giria“.
Programos dalyviams, einantiems miško keliuku, tenka
įveikti įvairias, užduotis, ieškoti slaptažodžio. Jeigu užduotys nebūna įveiktos ir slaptažodis nerastas, netikėtai pasirodę
plėšikai gali „atimti“ daiktus.
Jeigu slaptažodis rastas, „plėšikai“ saugiai palydi dalyvius iki

stovyklavietės. O ten jau siūlomos įvairios smagios atrakcijos. Galima dalyvauti šaudymo
iš lankų ar pneumatinio šautuvo rungtyse, lauže kepti bulves, o iš ekologiškų produktų – blynus. Viską daro patys
programos dalyviai, padedami šeimininkų. Svečiai turi galimybę susipažinti ir su A. Vailionio ūkyje auginamais naminiais
gyvūnais – ožkomis, vištomis.
Miesto žmonėms, o ypač užsieniečiams, ši programa palieka
neišdildomus įspūdžius.
Ūkininkas džiaugiasi, kad turistai turi galimybę pabūti gamtoje, paragauti natūralių, jo ūkyje užaugintų produktų.
„Kaip dzūkas žmonos ieškojo“
Naujasodės ir Jaskonių kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Sadauskas sako,
kad jų siūloma programa „Kaip
dzūkas žmonos ieškojo“ labai
populiari – per trejus metus surengta jau per 70 pasirodymų.
Šios programos metu svečius
pasitinka muitininkas, daktaras, linksmina muzikantai ir du
dzūkeliai – Mama ir Sūnelis,
kuriems tenka svarbi užduotis
– išrinkti sūnui žmoną. Vakaro
metu galima paragauti dzūkiškų vaišių, susipažinti su dzūkų
tradicijomis, išmokti dzūkiškų
žodžių, smagių dzūkiškų šokių.
Naujasodės ir Jaskonių kaimo
šeimininkės turi progą parodyti ir savo kulinarinius sugebėjimus – populiariausios būna
bulvinės bandos su spirgučių
padažu, jos ypač mėgstamos
svečių.
Ši išskirtinai dzūkiška ir linksma programa ypatingai populiari
tarp įmonių, organizacijų ir giminių, kurie švenčia jubiliejus, tenka su šia programa vykti ir į kitus
Lietuvos miestus, kaimo turizmo
sodybas.
Kaip atsiranda sūriai?
Vos 6 km nuo Druskininkų
esančiame Didžiasalyje ūkininkaujanti Gražina Auguvienė
pirmoji Druskininkų krašte pasiūlė turistams edukacinę sūrių
gaminimo programą. Moteris
sako, sūrius ji anksčiau gaminusi ir sėkmingai pardavinėjusi, bet komunikabiliai, veikliai
bei išradingai ūkininkei norėjosi ir įdomios veiklos. Sulaukusi pasiūlymo priimti turistus
namuose ir parodyti jiems sūrių gamybos procesą, pasitarė
su vyru, o šis netruko ir namelį suręsti tokioms programoms
vykdyti. Taigi ir pasipylė turistai. Laikui bėgant programa
keitėsi, tobulėjo, kad ir patiems
nenusibostų, ir turistams būtų
įdomi. Atsirado papildomų užduočių, pramogų, pažintis su
ūkiu, malkų pjovimas, pasijodinėjimas žirgais. Gražina sako,
kad turistams itin smagu pamėginti patiems melžti karvutę. Tiesa, ji stovi kieme ir yra
... medinė. Populiari ir šviežio mocarelos sūrio gamyba,
o programos metu paragaujama apie 17-os sūrių. Taip ir
„bovinamės“ su turistais ir kitais svečiais. Ir patiems smagu, ir jiems patinka. O už tuos
žaidimus dar ir sumoka, tai yra
nuostabu“, – sakė G. Auguvie-

nė, savo gaminamais produktais ir žaisminga edukacine
programa garsinanti Druskininkų kraštą ir pritraukianti daugybę turistų.
Leipalingio dvaro paslaptys
Leipalingio kalvis Juozas Kavaliauskas vasaros sezono
metu moko kalvystės – nukala ne vieną dešimtį pasagų per
dieną ir jas išdalija laimės išsiilgusiems turistams.
O tiems, kurie domisi Pietų
Lietuvos istorija, Dzūkijos paveldu, siūlome apsilankyti renovuotame Leipalingio dvare,
kuris istoriniuose šaltiniuose
minimas nuo 1503 m. Čia turistai sužino dvaro, kuris apie 250
metų priklausė Lietuvos didikų
Sapiegų giminei, istoriją. Daugeliui smalsu, kokios pramogos
buvo dvare ir kuo turtingas dvaro muziejus? Programos svečiai dalyvauja ir dvaro Ponios
pamokose, mokosi dvaro šokių, sužino „vėduoklės kalbos“
paslaptis. Dvaro programas vedanti Leipalingio progimnazijos mokytoja konsultantė Laima Žukauskaitė pasakojo, kad
programa sulaukia didelio susidomėjimo. Jai pačiai teko daug
domėtis dvaro kultūra, istorija: „Į dvare veikiantį muziejų atvažiuoja nemažai žmonių, o kai
viskas vyksta muziejaus erdvėse, jaučiu dar didesnę atsakomybę už tai, ką pasakoju. Regis, ne tiek daug parodome,
programa labiau santūri nei
žaisminga, bet matome, kad
žmonėms patinka būti dvaro
aplinkoje; daugelis net ir savo
šventes švenčia kitaip – renkasi
ramų pabuvimą drauge, tiesiog
pabendravimą
tarpusavyje.
Aplinka įkvepia: patys programose dalyvaujantys žmonės
būna išskirtinai pasitempę, ne
tik moterys – bet ir vyrai, vaikai.
Kartais damos pasirūpina dvariškių rūbais, atvyksta jais pasipuošusios.
Svarbi Druskininkų kaimynystė
Pasak A. Jazepčikaitės-Gaidienės, smagu, kad visi pramogas
siūlantys Druskininkų krašto žmonės ir bendruomenės labai gražiai tarpusavyje bendrauja. Visi
sako, kad dabar be šių programų
jau neįsivaizduoja savo gyvenimo, mat jos praturtina ir pačių kaimuose gyvenančių žmonių gyvenimą: „Kuo „Sūrūs vėjai“ papildo
Druskininkų turizmo rinką? Mes
esame druskininkiečiai, nuoširdžiai mylintys Druskininkus, o už
mus pačius jų geriau niekas nepažįsta, todėl turistui galime pasiūlyti tai, ko jam labiausiai reikia
ar norėtųsi. Žmonės, atvažiavę į
Druskininkų kurortą, ieško ir papildomų pramogų, ir netradicinių laisvalaikio, švenčių praleidimo būdų. O mes tai ir siūlome!
Geriausia, kad esame Druskininkų kaimynystėje, juk čionai plūsta
žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
viso pasaulio.“
Informacija apie visas „Sūrių
vėjų“ siūlomas pramogas ir paslaugas yra skelbiama ir specialiai sukurtoje interneto svetainėje www.surusvejai.lt
„Mano Druskininkai“
informacija
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Laimos Rekevičienės nuotraukos
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„Draugystėje“ – konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ laureatai

Kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ laureatų koncerte – talentingi jaunieji muzikai/Lilės Žukauskienės nuotrauka

„Draugystės“
sanatorijos
„Raudonojoje salėje“ surengtas VI Tarptautinio kamerinių
ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ laureatų
koncertas ir konkurso I-ųjų
vietų laureatų kompaktinės
plokštelės pristatymas.
Šis konkursas vyksta bendradarbiaujant dviems muzikos mokykloms – Vilniaus B.
Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai ir Anykščių muzikos mokyklai bei ne vieną
konkursą Lietuvoje organizuojančiai Muzikų asociacijai „Muzikos idėjos“. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė konkurso

iniciatorius, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos mokytojas, LMTA pučiamųjų ir mušamųjų instrumetų katedros vedėjas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos
kamerinės muzikos ansamblio
„Musica Humana“ obojininkas
Robertas Beinaris. Konkurse
yra tradicija įrašyti I vietų laureatų laureatų koncertą, rengiamą Kovo 11-ąją Anykščių kultūros centre ir išleisti kompaktinę
plokštelę. O jos pristatymas ir
laureatų koncertas jau tradiciškai rengiamas Lietuvos muzikų
rėmimo fondo organizuojamame festivalyje „Druskininkų va-

sara su M. K. Čiurlioniu“. Renginyje koncertuoja talentingi
jaunieji muzikai, tarptautinių ir
respublikinių konkursų laureatai ir įvairių Lietuvos miestų,
taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai, grojantys kamerinę muziką.
Praėjusį šeštadienį koncerte dalyvavo kameriniai ansambliai, VI Tarptautinio kamerinių
ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ laureatų koncertas ir konkurso I vietų laureatai: Goda Berkmonaitė (fleita)
ir Ūla Geištoraitytė (fortepijonas); Mantas Berkmonas (fleita) ir Lukas Goss (fortepijonas);

ansamblį paruošė mokytojos Birutė Berkmonienė, Gražina Regina Leckienė (Garliavos meno
mokykla); talentinga jaunoji pianistė, daugelio tarptautinių ir
respublikinių konkursų laureatė Faustina Kiaušaitė (VII klasė, mokytoja Irena Meldaikienė,
Anykščių muzikos mokykla); senosios muzikos ansamblis „Pavana“ (Anykščių muzikos mokykla, mokytoja Lina Pipirienė);
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus Roberto
Beinario kamerinio ansamblio
klasės studentai Tadas Girčys,
(obojus), Gabrielė Zaneuskaitė (altas) ir Benediktas Bartu-

lis (fortepijonas); „LMTA Trimitų kvartetas“ (dėstytojas Linas
Rupšlaukis). Koncertą vedė, pristatė atlikėjus ir pasakojo apie
kompozitorius ir atliekamus kūrinius kompozitorė Vaida Striaupaitė-Beinarienė. Programoje
skambėjo įvairių šalių kompozitorių: Jurgio Juozapaičio, Aleksandro Kačanausko, Frederiko Šopeno, Charles Martin
Leoffler, Leroy Ostransky, taip
pat renesanso kompozitorių
Tielman Susato, Thomas Morley kamerinė muzika.
„Mano Druskininkai“
informacija

Viečiūnų progimnazijos mokiniai pradėjo Europos judumo savaitę

Viečiūnų progimnazijos pradinių klasių mokiniai, mokytojai, bendradarbiaudami su Visuomenės sveikatos biuru ir Druskininkų policijos komisariatu, prisijungė prie Europos judumo savaitės renginių/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Viečiūnų progimnazijos pradinių klasių mokiniai, mokytojai,
bendradarbiaudami su Visuomenės sveikatos biuru ir Druskininkų policijos komisariatu
rugsėjo 17 dieną prisijungė prie
Europos judumo savaitės rengi-

nių, kurie kasmet organizuojami
rugsėjo 16-22 dienomis.
Šiuo renginiu siekta paskatinti mokinius sveikai gyventi, daugiau judėti, rinktis alternatyvias
susisiekimo priemones.
Prieš renginį 8 klasės progim-

nazijos mokinės Iveta ir Silvija
šauniai organizavo mankštelę,
o renginio svečiai, Druskininkų
policijos komisariato pareigūnai
Edita Vaitkevičiūtė-Urbonienė ir
Giedrius Alminas palinkėjo būti
saugiems, atidiems kelyje rengi-

nio metu ir visus mokslo metus.
53 progimnazijos mokiniams,
mokytojams nuo progimnazijos
pajudėjus su paspirtukais, dviračiais ir pėsčiomis aplink Viečiūnų miestelį, juos visą kelią lydėjo policijos ekipažas.

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų policijos komisariatui ir jo specialistams už pagalbą organizuojant
renginį bei užtikrinant jo saugumą.
Viečiūnų progimnazijos
informacija
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Pianistė Guoda Gedvilaitė-Göhle: „Lietuvės mamos pareiga – išmokyti savo vaiką
kalbėti, skaityti, rašyti ir mąstyti lietuviškai“
Evelina KISLYCH-ŠOCHIENĖ
Čiurliono apsuptyje. Taip
gimė, augo ir užaugo bei jo keliu ėjo lietuvių pianistė Guoda
Gedvilaitė-Göhle. Šiandien ji
– Aukštosios muzikos ir vaizduojamojo meno mokyklos
Frankfurte prie Maino dėstytoja, aktyvi solistė, tarptautinių konkursų laureatė – lietuvių menininkė, garsinanti savo
šalį visoje ją supančioje aplinkoje – tiek didžiojoje scenoje, tiek tarp studentų. Kalbiname Frankfurte gyvenančią
lietuvių pianistę apie muzikinį kelią, jos kūrybinį gyvenimą
Vokietijoje ir puoselėjamą lietuvybę tarp frankfurtiečių.
– Guoda, esate žymi lietuvių pianistė. Kodėl pasirinkote būtent fortepijoną? Kokia
buvo Jūsų primojo susitikimo
su muzika istorija?
– Fortepijonas mano gyvenime atsirado su pirmaisiais mano
žingsniais. Mano Tėveliai buvo
kultūros renginių Druskininkuose organizatoriai ir mane „į darbą“ pasiimdavo kartu. Tokiu
būdu klasikinės muzikos koncertus ir pačią muziką girdėdavau jau nuo vaikystės. Visur
stovėdavo toks didelis juodas
trikojis daiktas, kuris mane labai domino ir traukė. Pasibaigus
koncertams, kai publika skirstydavosi, vis lipdavau į sceną prisiliesti ir „išbandyti“ to paslaptingojo. Šeštojo gimtadienio proga
Močiutė ir Tėveliai man padovanojo pianiną.
– Esate baigusi M. K. Čiurlionio muzikos mokyklą Druskininkuose, Lietuvos muzikos
ir teatro akademiją, o prieš
22 metus pradėjote mokytis
Aukštojoje muzikos ir vaizduojamojo meno mokykloje
Frankfurte prie Maino. Koks
buvo Jūsų kelias į Vokietiją?

Kodėl pasirinkote būtent šią
šalį?
– Visą mano gyvenimą mane
lydi Čiurlionis. Man teko laimė
gimti Čiurlionio mieste – Druskininkuose, augau Čiurlionio gatvėje, lankiau Druskininkų muzikos mokyklą (dabar M. K.
Čiurlionio menų mokykla). Nuo
10 metų tėveliai negailestingai
(iš tikrųjų tai labai gailestingai)
nuvežė ir atidavė mane į M. K.
Čiurlionio menų gimnaziją – internatą Vilniuje. Būdama septyniolikos baigiau mokyklą ir įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją, kur studijavau pas
prof. Veroniką Vitaitę. O dvidešimties dalyvavau tarptautiniame Čiurlionio pianistų konkurse, kuriame laimėjau I vietą. Tai
ir buvo mano „katapulta“ išvykti
tęsti mokslų į Vokietiją. Į Frankfurtą pakliuvau atsitiktinai, pagrojusi meistriškumo kursuose
Vilniuje prof. Levui Natochenny, kuris mane ir pakvietė atvykti studijuoti jo klasėje.
– Taigi, po studijų Aukštojoje muzikos ir vaizduojamojo meno mokykloje Frankfurte likote čia dėstyti. Kokia yra
Jūsų, kaip lietuvių dėstytojos
Vokietijoje, patirtis?
– Mano karta turi būti laiminga, galėdama gyventi demokratinėje laisvoje Europoje – be
sienų, be draudimų, kur kiekvienas žmogus yra, arba turėtų
būti gerbiamas ir vertinamas.
Frankfurtas yra globalus ir lojalus miestas, kuriame gyvena ir
dirba 180 tautybių žmonės, kur
jokioje srityje nėra svarbi tavo
tautybė ar rasė, o svarbus esi
Tu, kaip žmogus, kaip asmenybė, esi vertinamas pagal tai,
ką sugebi ir kuo gali sudominti ar praturtinti kitus. Muzikos ir
vaizduojamųjų menų mokykloje
Frankfurte pradėjau dėstyti dar
būdama magistrantūros studen-

tė. Buvo keista pirmaisiais metais, kuomet kai kurie studentai buvo už mane vyresni, tačiau
dabar jau laikas pasivijo įvykius
ir viskas yra pagal taisykles. Į
mokiniams ir studentams sudaromas programas įtraukiu ir lietuviškų kūrinių, taip šviesdama
juos, supažindinant su mūsų šalimi, muzika ir kultūra.
– Esate tarptautinių pianistų konkursų laureatė, pirmųjų
vietų laimėtoja. Koks didžiausias Jūsų gyvenimo ir kūrybinis pasiekimas?
– Didžiausi du gyvenimo pasiekimai – teisingai išsirinktas
vyras Henrikas ir prieš dešimt
metų gimęs sūnus Aurelijus. Kūrybiniai pasiekimai būna kasdien, tačiau ryškiausi yra šie:
M. K. Čiurlionio tarptautinis pianistų ir vargonininkų konkursas
Vilniuje, Sinsinačio (Cincinnati)
ir Oberlino tarptautiniai pianistų konkursai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ennio Porrino
tarptautinis pianistų konkursas
Italijoje, Ševeningeno (Scheveningen) tarptautinis pianistų
konkursas Hagos mieste Olandijoje, Kamerinės muzikos konkursas Frankfurte prie Maino.
– Garsinate Lietuvą koncertuodama su Vokietijos, kitų
šalių nacionaliniais valstybiniais simfoniniais orkestrais,
tokiomis scenos žvaigždėmis
kaip violončelininku Davidu
Geringu. Kaip susipažinote
su šiuo garsiu muziku?
– Taip, tikrai, paklausta, iš kur
atvykau, aš visuomet didžiuojuosi prisipažindama, jog esu
mažos, bet stiprios šalies atstovė. Džiaugiuosi pasakodama,
jog Lietuva turi daugybę talentingų asmenybių ir menininkų,
sudomindama svečius, kviesdama aplankyti Lietuvą ir patiems
tuo įsitikinti.
Su violončelininku Davidu Ge-

„Claros Schumann salonas“ sugrįžta į Druskininkus

Spalio 6 d. 19.30 val. Sanatorijos „Eglė“ konferencijų salėje
CLAROS SCHUMANN SALONAS
„KOLEGOS-KONKURENTAI“
Clara Wieck – Guoda Gedvilaitė
Frederic Chopin – Rokas Zubovas
Ferenc Liszt – Paulius Andersson
Sigismund Thalberg – Simonas Poška
Jos Didenybė Italijos Princesė Cristina Trivulzio Belgiojoso
PROGRAMA
1837 m. Paryžius
I dalis – Pianistų prisistatymas
II dalis – EXAMERON VARIACIJOS. Liszto ir Thalbergo dvikova

ringu susipažinau Gidono Kremerio festivalyje Lokenhauze
(Lockenhaus), Austrijoje. Pamenu, mokiausi Hummelio Trio
kelias savaites, kad būčiau gerai pasiruošusi pirmai (ir vienintelei) repeticijai bei koncertui. D.
Geringas į repeticiją atėjo gerai
nusiteikęs: „Na, pažiūrėkime, ką
mes čia turime?“, – pasakė jis ir
„pradėjo skaityti iš lapo“. Kūrinį
grojome du kartus. O kitą dieną
Trio atlikome jau koncerte, Davido (ir, aišku, mano bei smuikininko) atlikimas buvo idealus.
– Kaip manote, ar lietuviškoji
kultūra ir identitetas pasaulyje yra pakankamai plačiai vystomi ir kokią reikšmę šaliai suteikia Lietuvos populiarinimas
ir pristatymas per žmones, artistus ir jų pasiekimus?
– Taip, drąsių politikų ir talentingų menininkų dėka šiandien
Lietuvos vardą jau žino kiekvienas išsilavinęs žmogus pasaulyje. Pirmiausia turėtumėme padėkoti už tai tiems, kurie prieš
27 metus Lietuvą ir lietuvius išlaisvino iš okupacijos. Antra,
Lietuvos vardas mene ir kultūroje yra kasdien nepailstamai minimas menininkų, kurie gyvena
užsienyje ir dirba Lietuvai.
Norėčiau priminti keletą Vokietijoje gyvenančių menininkų,
kurie dirba ir garsina Lietuvos
vardą: Bavarijoje gyvenanti, po
visą pasaulį gastroliuojanti dainininkė Violeta Urmana, Hamburge, Liubeke ir Berlyne dirbęs violončelininkas Davidas
Geringas, Hamburge – smuikininkas Algirdas Šochas, obojininkas ir dirigentas Vilmantas
Kaliūnas, Frankfurte – pianistai
Guoda Gedvilaitė, Vytis Šakuras ir altininkė Vaida Rožinskaite, Štutgarte – dainininkė Lauryna Bendžiūnaitė, Sarbriukene
– altininkė Jonė Kaliūnaitė. Šiomis dienomis dažniausiai Lietuvos vardas minimas su charizmatiškos dirigentės Mirgos
Gražinytės-Tylos vardu. Naujausia sensacija Europos muzikinėje scenoje – operos dainininkė Asmik Grigorian, užkariavusi
Zalcburgo festivalio klausytojų
širdis ir muzikos kritikų dėmesį.
– Kokią dalį Jūsų gyvenime
užima bendravimas su lietuviais gyvenant Vokietijoje?
Ar laikote svarbiu tautinės savasties palaikymą ir puoselėjimą esant toli nuo Lietuvos?
Frankfurto Lietuvių Bendruomenė nėra didelė. Aš turiu keletą man labai brangių draugų,
su kuriais dažnai susitinkame
ir bendraujame. Šiuo metu susitikimų ir bendravimo širdis yra
Frankfurto vaikų šeštadieninė
mokyklėlė „Ąžuoliukas“, kurią
įkvepia ir inicijuoja mokyklėlės
vadovė ir siela Nijolė Balčiūnienė bei energijos šaltinis, muzikė
Dovilė Dapševičiūtė-Staniulionienė. Ten kiekvieną šeštadienį
mes vedame savo vaikus, kur jie
prasmingai praleidžia kelias valandas sužinodami daug įdomybių apie Lietuvą.
Mano manymu, lietuvės mamos pareiga yra išmokyti savo
vaiką kalbėti, skaityti, rašyti ir
mąstyti lietuviškai, puoselėti lietuviškas šaknis per kultūrą, istoriją ir dažnus apsilankymus Lietuvoje, išmokinti lietuviškų dainų
ir folkloro, įdiegti lietuviškas tradicijas, dažnai lankytis mūsų
senelių ir tėvų žemėje, kad supratimas apie Lietuvą tekėtų jų
gyslomis, įskiepyti, jog lietuvių
merginos pačios gražiausios

pasaulyje, o cepelinai – pats
skaniausias maistas. Mano dešimtmetis sūnus Aurelijus būtų
viso šito pavyzdys (šypsosi).
– Kaip dažnai grįžtate namo,
į Lietuvą, gimtuosius Druskininkus?
– Nenorėčiau vartoti šio žodžio grįžtu kalbėdama apie Lietuvą, nes aš negrįžtu, o nuolat
judu ir skraidau pirmyn ir atgal.
Kur yra pirmyn, o kur atgal – taip
pat negalėčiau pasakyti, nes
mano šaknys yra Druskininkuose, ten mane labai traukia. Aplankau Tėvelius kas 4-6 savaites, visas atostogas, vasaras
ir Kalėdas praleidžiame su šeima ten – Druskininkuose. Turiu
daug koncertų ir meistriškumo
kursų visoje Lietuvoje.
Na, o širdis šiuo metu yra
Frankfurte, kur gyvenu su dviem
nuostabiais vyrais, turiu daug
įdomių mokinių ir gerų draugų.
Taigi keliauti tenka daug, nes turiu dvi šalis – Lietuvą ir Vokietiją.
– Kokiomis programomis
nustebinsite klausytojus netolimoje ateityje? Ar Jūs, kaip
menininkė, prisidedate, minint Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį?
– O kaip gi? Menininko pašaukimas yra ne tik kurti grožį ir gėrį
per meną, tačiau dažnai menininkas siunčia ir savo džiaugsmą, ir savo skausmą, ir netgi politinę nuostatą pasauliui.
Mano rudens ir žiemos programos yra edukacinio pobūdžio,
skirtos pirmiausia – Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio, antra – kompozitorės ir pianistės
Claros Schumann 200 gimimo
metinių paminėjimui.
Spalio 7 dieną Kauno filharmonijoje jau 8 kartą klausytojus pakviesiu į „Claros Schumann saloną“, kurio metu ne tik skambės
įspūdinga virtuozinė fortepijoninė muzika, atliekama keturių pianistų, bet ir pademonstruosime
nuostabaus grožio romantinio
stiliaus specialiai salonui Živilės Baronienės sukurtas vakarines sukneles. Šis renginys bus
tikras reginys.
Gruodžio 2 dieną Frankfurto
tarptautiniame teatre kartu su
fagotininku Artūru Gelusevičiumi, studijuojančiu Miunchene,
atliksime ekstravagantišką lietuvišką ir prancūzišką programą,
kurios metu šalia M. Ravelio,
C. Debussy, C. Saint-Saenso
skambės lietuvių kompozitorių
B. Dvariono, M. K. Čiurlionio, V.
Mikalausko, A. Malcio kūriniai.
Ypač svarus ir svarbus man įvykis bus kitų metų vasario 14–18
dienomis. Vokietijoje viešės Klaipėdos kamerinis orkestras, kuris atliks žymių šių dienų moterų
kompozitorių Ramintos Šerkšnytės „De Profundis“ir Nijolės Sinkevičiūtės „Crossroad Rites“. Su
šiuo orkestru ir jo meno vadovu
violončelininku Mindaugu Bačkumi mane sieja ilgametis muzikinis bendradarbiavimas. Jis su
savo orkestru Lietuvoje garsėja
įdomiomis, netradicinėmis ir sudėtingomis programomis. Džiaugiuosi gavusi iššūkį atlikti abu –
Claros ir Roberto Schumannų
fortepijoninius koncertus, kuriuos pati ir diriguosiu. Koncertai vyks Klaipėdoje, Frankfurte,
Liudvigshafene (Ludwigshafen),
Karlsrūhėje (Karlsruhe) ir Bad Vildungene (Bad Wildungen). Labai
apsidžiaugsim, jei koncertuose
apsilankysit ir jūs.
pasauliolietuvis.lt
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Druskininkuose surengtas Lietuvos nusipelniusio trenerio A. J. Gedmino vardo
tarptautinis moterų krepšinio turnyras

Lietuvos nusipelniusio trenerio A. J. Gedmino vardo tarptautinio moterų krepšinio turnyro dalyviai ir svečiai/Gintaro Grigo nuotrauka

Rugsėjo 14-16 dienomis
Druskininkų sporto centre
surengtas Lietuvos nusipelniusio trenerio Algimanto
Justino Gedmino vardo tarptautinis moterų krepšinio

turnyras. Turnyro dieną komandų vadovai, Druskininkų
savivaldybės, Sporto centro
vadovai aplankė šviesios atminties trenerio kapą Ratnyčioje, padėjo gėlių, kartu su

Onute Gedminiene pagerbė
jo atminimą.
Turnyre varžėsi komandos:
Vilniaus „Kibirkštis“, Kauno
„Aistės-LSMU“, Minsko „Tsmoki“, Minsko „Horizont“. Nugalė-

toja turnyro tapo Kauno „Aistės-LSMU“ komanda, II vietos
prizininke tapo Minsko „Horizont“, III-osios – Minsko „Tsmoki“, IV-ąją vietą užėmė Vilniaus
„Kibirkštis“. Lietuvos nusipelniusio trenerio A. J. Gedmino vardo tarptautinio moterų
krepšinio turnyro rezultatai: Vilniaus „Kibirkštis“ – Minsko „Horizont“: 58:66; Minsko „Tsmoki“
– Kauno „Aistės-LSMU“: 63:65;
Vilniaus „Kibirkštis“ – Minsko
„Tsmoki“: 60:78; Minsko „Horizont“ – Kauno „Aistės-LSMU“
– 55:59; Minsko „Horizont“ –
Minsko „Tsmoki“: 65:61; Kauno
„Aistės-LSMU“ – Vilniaus „Kibirkštis“: 58:65.
Kaip sakė vienas iš turnyro
organizatorių, FIBA komisaras,
Sergejus Fominas, planuojama, kad turnyras įgautų dar platesnį mastą, kad į varžybas atvažiuotų dar daugiau krepšinio
komandų įvairių šalių. S. Fomi-

nas kasmet, turnyro metu organizuoja Druskininkuose ir seminarą teisėjams, sukviesdamas
geriausius FIBA teisėjus.
Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius
pasidžiaugė, kad prie turnyro
organizavimo prisideda daug
druskininkiečių, buvusių A. J.
Gedmino auklėtinių. Ne vienas
iš jų šiandien yra Druskininkuose įvairiose srityse veikiančių
įmonių, įstaigų vadovai ir nuoširdžiai prisideda prie A. J. Gedmino vardo turnyro organizavimo,
sudarydami ypatingai geras sąlygas turnyro dalyviams.
Turnyro uždaryme, apdovanojant turnyro dalyvius, prizus įteikė buvusi krepšininkė,
sporto žurnalistė, LTV televizijos sporto komentatorė Gintarė
Grikštaitė.
Druskininkų sporto centro
informacija

Gerbiami druskininkiečiai,
Europos judumo savaitės proga, rugsėjo 20 dieną,
ketvir tadienį, kviečiame į Druskininkų spor to centro
universalų spor to aikštyną, Ateities gat vė 13 (prie
„Saulės“ mokyklos).
Ser tif ikuotas jogos specialistas Rokas Volungevičius praves spor tinių pratimų ir jogos treniruotę.
17. 30 val. laukiame moksleivių, o 18.30 val. – suaugusių
druskininkiečių.
Treniruotės trukmė – 1 valanda.
Kviečiame akty viai pajudėti, kad būtume sveiki ir
nestokotume geros nuotaikos!
Druskininkų spor to centras
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Veikianti psichoterapinė savęs pažinimo ir asmeninio augimo grupė kviečia
prisijungti visus norinčius:
• geriau suprasti savo santykius su artimaisiais ir
aplinkiniais;
• išsiaiškinti problemas ir rasti sprendimo kelius;
• susigaudyti savo mintyse ir jausmuose;
• pradėti teigiamus pokyčius savo gyvenime.
Prieš grupės užsiėmimus vyks įvadiniai pokalbiai.
Grupė dirba pirmadienio vakarais.
Grupinių užsiėmimų trukmė – 1,5 val.
Grupės vedančioji – gydytoja-psichoterapeutė G. Šiaučiulienė
Tel. + 370 615 73749

Renginiai

Rugsėjo 20 d. 17 val. Tapybos
ant vandens užsiėmimas (Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)
Rugsėjo 21 d. 18 val. STANDARD STARE: SIDE LOOKING
Šiuolaikinio muzikos teatro projekto muzikos performanso eskizo pristatymas. Dalyvauja: Ivan
Cheng (performansas), Gailė Griciūtė (preparuotas pianinas), Julia
Reidy (dvylikastygė gitara), Marcus Whale (elektronika), Evita Cololo (vokalas), Viktorija Čaplikaitė
(vokalas). Renginys nemokamas
(Druskininkų jaunimo užimtumo
centras, Veisiejų g. 17)
Lauko kinas Druskininkų pramogų aikštėje:
Rugsėjo 21 d. 19.30 val. filmas
„Princesė Diana“ (JAV) N-13
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. filmas
„Aukštalipio
gyvenimas“
(JAV) N-13
Rugsėjo 25 d. 17 val. Adelberto Nedzelskio kūrybos darbų parodos pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 25 d. 17 val. Socialinių
paslaugų centre 1 a. salėje Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ organizuoja seminarą
miesto bendruomenei „Cholesterolis – kas tai? Cholesterolio gydymo principai, kuriuos turi žinoti
pacientas“. Lektorė – gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė
Rugsėjo 27 d. 17.00 val. knygos
„Daktaras Jurgis Gediminas Rimdeika“ pristatymas (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 28 d. 19.00 val. Tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
pabaigos koncertas. Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“, Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos pučiamųjų orkestro koncertas. Renginys mokamas
(Grand SPA Lietuva konferencijų
salė „Nemunas“)
Rugsėjo 27-30 d. Turizmo dienos „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“. Daugiau informacijos
www.info.druskininkai.lt
Parodos
Stasio Eidrigevičiaus paroda
„Hommage a Čiurlionis“ (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35)

UAB „Druskininkų Rasa“ ieško pirkimų
vadybininko (-ės). Tel. 8 603 37599
Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
mechanizatoriaus. Tel. 8 313 51405

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.
manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272
El. p.: info@manodruskininkai.lt

Žemėlapių paroda „Druskininkai
per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Paroda „Dr. Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“ (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
V tarptautinio M. Veriovkinos
simpoziumo „Kūrybiniai tiltai: M.
Veriovkina ir M. K. Čiurlionis“ paroda (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Informuojame, kad 2018 m. spalio 2
d. 10 30 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 5908/0004:7), esančio Gerdašių k. Druskininkų sav., kadastriniai
matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimų
sklypų savininkus: A. Girdvylienę (kad.
Nr. 5908/0004:12), S. Akstinienės (kad.
Nr. 5908/0004:362) turto paveldėtojus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K.
Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. Nr.
868505537.

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui,
nuoširdžiai užjaučiame Violetą Gimbutienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Seseriai mirus, nuoširdžiai užjaučiame Joną Stepkovičių.
Kaimynai Jančiauskai ir Jaskelevičiai
Mirus aktyviam bendruomenės nariui Kęstučiui Gimbučiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Violetą ir dukras.
Neravų kaimo bendruomenės
pirmininkas Benjaminas Čapas
Nebežvelgs pro langą jau mamytės akys,
nebelauks jau niekad mylima širdis.
Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.
Mirus ilgametei „Bočių“ narei Marijonai Navickienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnus Raimondą ir Arūną ir artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros
centro kolektyvui, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėjai gydytojai Vidai Kašėtienei ir visam skyriaus personalui, Greitosios medicininės pagalbos skyriaus darbuotojams – esamiems
ir buvusiems bendradarbiams ir draugams, padėjusiems į paskutinę kelionę išlydėti mūsų mylimą mamytę Janiną Serafinienę, ir
mums sunkią valandą buvusiems drauge.
Dukros Nijolė, Janina ir sūnus Virginijus

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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2018.09.21 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
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 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
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. Spektras.
01:15 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Madagaskaras 3“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Gautas iškvietimas 3“.
22:50 „Katastrofiškai nesėkmingas
filmas“.
00:30 „Sensacija“ (k.).
02:45 „Neištikimybė“ (k.).
04:40 „Kaulai“.
05:25 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
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 Gyvūnų policija.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
23:20 Sargybinis.
01:25 Prieš ugnį - ugnimi (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Geriausios nardymo
vietos“.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Gluchariovas“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 Partizanų keliais 2.
10.50 Grįžtu namo.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Keliauk su „Reporteriu“. Kauno rajonas“.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.

22.55 „Keliauk su „Reporteriu“. Kauno rajonas“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Jukonas“.
05.35 „Geriausios nardymo vietos“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės.
Somalilandas“.
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
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 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (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 @rimvydasvalatka.
20:30 Info diena.
21:00 Poseidonas.
22:50 Prezidento patikėtinis 2.
Spąstai teroristams (k).
00:40 „Strėlė“.
01:30 „Kas žudikas?“ (k).

2018.09.22 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Premjera. Dvynukės.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:15 Popiežiaus Pranciškaus atvykimas. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus oro uosto.
12:10 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Mandagumo vizitas LR Prezidentūroje. Tiesioginė transliacija.
13:15 Premjera. Benediktas XVI.
Pagarba tiesai .
14:05 Premjera. Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo pamokos.
14:50 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Dievo Gailestingumo vainikėlis. Tiesioginė transliacija iš Katedros
aikštės..
15:15 Šiandien prieš 100 metų.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Aušros vartų Švenčiausiosios
Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios lankymas. Tiesioginė
transliacija.
17:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Susitikimas su jaunimu Vilniaus Katedros aikštėje. Tiesioginė transliacija.
19:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Premjera. Sunkus amžius.
00:15 Spektras (k.).
02:40 Benediktas XVI. Pagarba tiesai (k.).
03:30 Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo pamokos (k.).
04:20 Šiandien prieš 100 metų (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Mokytis niekada nevėlu“.
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 PREMJERA „Inoekspertai“.
12:00 „Veiverlio pilies burtininkai“.
13:55 „Džiunglių karalius“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.

19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Piktadarės istorija“.
21:20 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Šnipų tiltas“.
00:15 „Gautas iškvietimas 3“.
01:45 „Katastrofiškai nesėkmingas
filmas“ (k.).
03:10 „Blogas policininkas“ (k.).
04:05 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
05:40 „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. PREMJERA Varlių karalystė.
11:50 Zatura. Nuotykiai kosmose.
13:55 Šokis svajonės ritmu.
15:45 Nacionalinis saugumas.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nindzės.
21:35 Zūlanderis 2.
23:35 Savigynos mokykla.
01:10 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
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“.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
15:55 Europos vartotojų centras pataria.
16.00 Žinios.
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. Aliaska“.
04.30 „Iššūkis“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės.
Surinamas“.
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
06:15 „Didžiojo sprogimo
teorija“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
09:30 „Varom!“.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Gyvūnijos stebuklai“.
11:40 „PREMJERA Velniški Stivo
Ostino išbandymai“.
12:50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija.
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris - Pieno žvaigždės. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Užkratas.
23:40 AŠTRUS KINAS Juodojo ežero paslaptis.
01:30 „Strėlė“ (k).

2018.09.23 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Gyventi kaime gera.
08:00 Šventadienio mintys.
08:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Pasiruošimas Šventosioms Mišios. Tiesioginė transliacija iš Kauno
Santakos parko.
10:00 Popiežius Pranciškus Lietu-

voje. Šventosios Mišios. Tiesioginė
transliacija iš Kauno Santakos parko.
12:35 Pranciškus – popiežius, norintis pakeisti pasaulį.
14:45 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Susitikimas su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais. Tiesioginė transliacija iš Kauno katedros.
15:58 Loterija „Keno Loto“.
16:00 Žinios.
16:15 Pranciškus – popiežius iš
Naujojo pasaulio.
17:10 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Malda prie paminklo Vilniaus geto
aukoms atminti. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Geto aukų aikštės.
17:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda. Tiesioginė
transliacija.
18:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje.
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Laisvės kaina. Partizanai.
21:50 Premjera. Bučinys prie laužo.
23:15 Sukti reikaliukai .
01:20 Pranciškus – popiežius, norintis pakeisti pasaulį (k.).
03:25 Savaitė (k.).
04:15 Gyvenimas (k.).
05:10 Klausimėlis.lt.
05:25 Šiandien prieš 100 metų (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Septyni varnai“.
13:40 „Laimingas nelaimėlis“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Žudiko asmens sargybinis“ (k.).
00:20 „Šnipų tiltas“ (k.).
03:00 „Žudiko asmens sargybinis“ (k.).
05:00 „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 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:25 „Drakonų kova. Super“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Pelėdų karalystės sargai.
11:45 Knygų valdovas.
13:05 Piko valanda 2.
14:50 Naujokė 2.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Aklosios perklausos.
22:00 PREMJERA Bėgte visą naktį.
00:20 Demonų miškas.
02:05 Zūlanderis 2 (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
10.35 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
11.10 Ekovizija.
11.20 Grilio skanėstai.
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.50 „Širdies plakimas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
16.55 „Pasaulis iš viršaus“.
18.00 Žinios.
18.30 „40 plius, arba jausmų geometrija“.
20.00 Žinios.
20.30 „40 plius, arba jausmų geometrija“ (tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
00.40 „Širdies plakimas“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Juodosios katės“.
05.30 Grilio skanėstai.
06.00 Skinsiu raudoną rožę.

06:30 Lietuvos galiūnų
čempionatas. Kretinga (k).
07:30 „Gyvūnijos stebuklai“
(k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų varžybos. Lietuvos
rinktinė-Pasaulio rinktinė.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Gyvūnijos stebuklai“.
11:40 „PREMJERA Velniški Stivo
Ostino išbandymai“.
12:50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija.
17:00 LKL čempionatas. Skycop Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 „Nemiga“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Poseidonas (k).
01:15 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
03:00 Juodojo ežero paslaptis (k).

2018.09.24 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (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 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
24:00 LRT radijo žinios.
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 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VEIKSMO PIRMADIENIS
„Kobra 11“.
23:00 VEIKSMO PIRMADIENIS
„Blogas policininkas“.
00:05 „Kastlas“.
01:00 „Kaulai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:30 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:20 „Kastlas“ (k.).
05:10 „Rouzvudas“ (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
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20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Trigubas X. Aukštesnis lygis.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 Bėgte visą naktį (k).
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje. Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Gluchariovas“.
9.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Afrika“.
05.35 „Neišsižadėk“.
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 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (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 su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Ikaras.
22:45 Užkratas (k).
00:45 „Juodasis sąrašas“ (k).
01:35 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.09.25 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius.
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.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
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 „Mokytis niekada nevėlu“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Paliktieji“.
00:10 „Kastlas“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:45 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:30 „Kastlas“ (k.).
05:20 „Rouzvudas“
06:35 Dienos programa.
06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
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 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS 4 sektorius. Išvadavimas.
00:20 „Akloji zona“.
01:15 Trigubas X. Aukštesnis lygis (k).
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Vantos lapas.
7.10 „24/7“.
8.10 „Gluchariovas“.
9.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Norvegija“.
05.35 „Neišsižadėk“.
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 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (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 su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Šmėklos.
23:15 Ikaras (k).
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.09.26 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (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 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.
00:10 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?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Vaikštant tarp antkapių“.
22:25 „Filmo pertraukoje - „Vikinglotto““.
22:30 TĘSINYS „Vaikštant tarp antkapių“.
00:25 „Kastlas“.
01:20 „Kaulai“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:50 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:40 „Kastlas (k.).
05:30 „Naujakuriai“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
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 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS 10-oji
Kloverfyldo gatvė.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 4 sektorius. Išvadavimas (k).
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Kaimo akademija.
7.10 4 kampai.
7.40 Lietuva tiesiogiai.
8.10 „Gluchariovas“.
9.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „40 plius, arba jausmų geometrija“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.

13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
19.00 „Baudėjas“.
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Turkija“.
05.35 „Neišsižadėk“.
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 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Nevėžis Rytas. Tiesioginė transliacija
21:00 Keršto valanda. Teisingumas.
22:55 Šmėklos (k).
01:05 „Strėlė“.
01:55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.09.27 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Premjera. 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.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
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 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Persikėlimas“.
00:15 „Nuodėmių daktaras“.
01:15 „Kaulai“.
02:05 „Rouzvudas“.

02:55 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:45 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:35 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:25 „Naujakuriai“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
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 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Snoudenas.
01:15 „Akloji zona“.
02:05 10-oji Kloverfyldo gatvė (k).
03:45 Alchemija XXX. Lėlių namai.
04:15 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai.
7.10 Gyvenimo būdas.
7.40 Lietuva tiesiogiai.
8.10 „Gluchariovas“.
9.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „40 plius, arba jausmų geometrija“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Baudėjas“.
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
2.45 „40 plius, arba jausmų geometrija“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Australija“.
05.35 „Neišsižadėk“.
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 „Reali mistika“.
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Skycop Žalgiris. Tiesioginė transliacija
21:00 Juodasis lietus.
23:30 Keršto valanda. Teisingumas (k).
01:20 „Strėlė“.
02:05 „Nusikaltimų miestas“.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

MB „ŽYGIS VEŽA“
SAUGUS, SKUBUS IR
PIGUS
KELEIVIŲ PAVEŽĖJIMAS
(MIKROAUTOBUSAS,
PRITAIKYTAS NEĮGALIESIEMS).
Tel.: 8 628 40551,
8 626 07345
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Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu:
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie
prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, 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

Kasame t venkinius, t venkinius, kūdras.
Darbus atliekame greitai ir kok ybiškai.
Konsultuojame visais susijusiais klausimais.
Tel. 8 602 21748

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

Savaitraščio Nr. 173

DVIRAČIAI:

Nauji ir naudoti.
Nuoma, remontas,
atsargines detales,
aksesuarai.
Tel. 8 682 10953
Mus rasite:
Šv. Jokūbo g. 3
Dirbam be poilsio dienų.

Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

MB „Mileipas“:

Parduoda įvairią statybinę medieną.
Stato rąstinius namus.
Pjauna medieną mobiliu
gateriu.
Veža krovinius sunkvežimiu (iki 5 t) su kranu.

Tel. 8 659 32055

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
REIKIA PINIGŲ?
Paskolos.
Paskolų ir skolų refinansavimas.
Galimybė pasiskolinti
papildomai.
Tel. 8 608 79790

Parduodame pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Išnuomojamos patalpos biurui ar kitokiai
veiklai Gardino g. Tel. 8 698 83124
Perku lengvuosius automobilius, gali būti su
defektais. Tel. 8 662 32490

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Siūlome darbą transporto ir logistikos
vadybininkams (- ėms). 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
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g. 56G
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575
2 kambarių 50 kv. m butas 2 aukšte iš 9, Ateities g. Kaina – 39000
Eur. Tel. 8 606 04614
2 kambarių 50 kv. m butas Veisiejuose. Tel. 8 698 48621
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina –
39000 Eur. Tel. 8 687 37575
Gyvenamas namas su ūkiniais pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 36700 Eur. Tel. 8 694 52629
Sodas SB „Raigardas“, tinka gyventi žiemą. Kaina – 23500 Eur.
Tel. 8 606 04614
2 aukštų namas Druskininkuose,
dalinai įrengtas, apšildymas kietu kuru, yra vietinis vandentiekis,
kanalizacija prijungta prie miesto, garažas, 6 a sklypas. Kaina –
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

„Toyota Corola“ 2004 m., 2
L dyzelinas + žieminės padangos. Kaina – 1900 Eur.
Tel. 8 616 37622
„Audi A6“ 1995 m., 2,5 L TDI, 103
kW, 6 pavaros, žalios spalvos. Kaina – 1550 Eur. Tel. 8 687 98870
„WV Passat“ 2006 m., 2 L dyzelinas, 103 kW, universalas, juodos spalvos. Kaina – 3100 Eur.
Tel. 8 628 87825
„Audi 80“ („bulka“)
Tel. 8 621 83124

dalimis.

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„VW Passat“ 1992 m., 2 L dyzelinas, TA iki 2019.06.29, draudimas. Tel. 8 613 63301

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 50393
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

6 a žemės sklypas Jaskonyse,
Miglos 8-oji g. Kaina – 5990 Eur.
Tel. 8 686 66153

Kiaulė ir maistinės bulvės. Bulves atvežame į namus.
Tel. 8 601 22865

Sodyba Lazdijų rajone su 2,5
ha žemės ir 850 a beržyno.
Tel. 8 624 95469

Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247

Gyvenamas 70 kv. m namas
Leipalingyje su 8,4 a sklypu.
Tel. 8 616 48116

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
Peugeot 206 SW 2004 m. TA iki
2020-05. HDI 1,4 L. Kaina 1450
Eur. Tel. 8 600 38413

Parduodame
juodžemį, galime
pristatyti į vietą.
Tel. 8 698 72320
Parduodamas 2 kambarių
50 kv. m butas M. K. Čiurlionio g., 5 aukšte, renovuotame
name, butas tvarkingas, suremontuotas. Kaina – 42000
Eur. Tel. 8 654 99573

už 320 Eur. Tel. 8 623 53377
Elektrinis trifazis šlifiuoklis. Kaina
– 40 Eur. Tel. 8 613 23590
Katilas „Viadrus“, boileris, benzininė žoliapjovė, dviračiai, televizoriai. Tel. 8 616 48116
Parduodama naudota vokiška sekcija. Kaina – 100 Eur.
Tel. 8 616 07260
Trifazis suvirinimo aparatas su
kabeliais už 150 Eur; naujas skysto kuro šildymo katilas už 160 Eur;
trifazė kūginė malkų skaldyklė už
100 Eur. Tel. 8 670 71386
Išmanūs laikrodžiai (su SIM kortele, GPS, WiFi, kamera, spalvos:
juoda, balta ir žydra) po 20 Eur;
mobilusis telefonas „Samsung E7“
dual SIM už 85 Eur; IP kamera,
WiFi, tinka šeimoms turinčioms
mažų vaikų, stebėti nuotoliniu
būdu už 42 Eur. Tel. 8 623 53377
Žoliapjovė traktoriukas „Husqvarna CT128“, nauja su garantija.
Tel. 8 686 14305
Naudota dvigulė lova 160x200
cm su čiužiniu ir patalynės dėže.
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 620 62635

Perka
3-4 kambarių butą Druskininkuose, netoli centro. Gali būti be remonto. Tel. 8 628 75156
Metalinius ar nebrangiai lengvo
lydinio ratlankius R16, tinkančius
„VW Golf“. Tel. 8 613 71001
12-15 a sklypą Neravų kaime, Gojaus g. Tel. 8 687 17484
Juodų vynuogių uogas.
Tel. 8 613 63301

Keičia
Namą Kybartuose 9 a sklype su
visomis komunikacijomis į 3 kambarių butą Druskininkuose arba
parduoda. Tel. 8 687 48033

„Ryto“ gimnazijos švarkas ir megztinis, kostiumas berniukui, kostiumas paaugliui. Tel. 8 620 51929
Naudoti keramikiniai blokeliai
(25x25x9 cm). Tel. 8 687 72724
Dvi dvejų durų spintos, senovinės
austos lovatiesės, lininis siūlas,
užuolaidos. Tel. 8 600 38695
Kineskopinis televizorius „Samsung“, TV priedėliai nuo 12
Eur; SCART laidai, pulteliai.
Tel. 8 686 43600
Dviračiai: „Conway“, 28 colių ratai, rėmas M-L už 85 Eur; „Batavus“ 28 colių ratai, 8 „Nexus“
pavaros, krepšys už 165 Eur;
sportinis „Hanseatic“, 18 pavarų,
dydis L už 90 Eur; „Merida“ kalnų
už 90 Eur; elektrinis moteriškas

Išnuomoju 2 kambarių butą
miesto centre su baldais ir buitine technika. Kaina – 1 mėn./250
Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 617 41584
Tvarkinga
šeima
išsinuomotų 3 kambarių butą su baldais.
Tel. 8 620 53947
Išnuomojamos 49 kv. m patalpos Lepų g. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8618 22222

Kiti
Ieško darbo

Parduodami įvairūs daiktai

2 asmenų šeima nebrangiai išsinuomotų 1 kambarį ar sodo
namelį, tinkantį gyventi žiemą.
Tel. 8 679 04 226

Vyras ieško darbo.
Tel. 8 621 16054

Nuoma
Išnuomojami 2 kambariai 3 kambarių bute su baldais ir buitine technika. Kaina – 200 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 613 23590

Šeštokei mergaitei ieškome mokytojo padėjėjo (-os), galinčio padėti
mokytis lietuvių kalbos ir ruošti
namų darbus. Tel. 8 605 81723
Atiduodamas namas su baldais
ardymui. Tel. 8 616 43408

UAB „MAKVEŽA“

Įmonės kodas 161621777
PVM mokėtojo kodas LT616217716
informuoja, kad dingę neužpildyti specialieji apskaitos dokumentai PVM sąskaitų faktūrų blankai serijos MAK numeriai: 2962400,
2962784, 2962790, 2962798, 2962954, 2996565, 2996792,
3045022, 3153102 (9 blankų vienetai) laikomi negaliojančiais.
Dingę užpildyti specialieji apskaitos dokumentai PVM sąskaitų
faktūrų blankai serijos MAK numeriai: 2996758 (1 blanko vienetas)
laikomi negaliojančiais.
Dingę Pinigų priėmimo kvitų blankai serijos MPK numeriai: 44898,
44899, 44900 (3 kvitų vienetai) laikomi negaliojančiais.
Dingę Kasos pajamų orderiai serijos MVE numeriai: 44299 (1 orderio vienetas) laikomi negaliojančiais.

UAB „Delvira“, darbui restorane
„The House“, reikalingi:
virėjas; barmenas; mėsininkas
Kreiptis tel. nr.: 8 605 31059

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
AEROBIKA!
Visus, norinčius būti geros nuotaikos ir sustiprinti sveikatą,
kviečiame sportuoti! Užsiėmimai rengiami nuo rugsėjo 24 d.,
I-IV 17.30 val. Tel. 8 698 36144
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Maloniai kviečiame apsilankyti
parduotuvėje „Teresės mėsos gaminiai“, įsikūrusioje Liškiavos g. 11-1,
Druskininkuose.
Pas mus rasite ypatingai platų rūkytų gaminių, pagamintų pagal senas gamybos tradicijas, asortimentą. Taip pat siūlome
ir itin aukštos kokybės natūralių
mėsos gaminių.
Rugsėjo 20-28 dienomis visiems
rūkytiems mėsos gaminiams 10%
nuolaida!

