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Rugsėjo spalvinami Druskininkai kviečia: 
„Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“

Druskininkai skelbia, kad turizmo sezonas nesibaigė, o Pasaulinės turizmo dienos proga visi laukiami šventėje „Turizmo dienos Druskininkuose“/„Mano Druskininkai“ archyvo nuo-
traukos

„Turizmo gurmanai į Drus-
kininkus!“ – tokiu šūkiu vi-
sus pasitinkantis didžiausias 
ir populiariausias šalies ku-
rortas nustebins kiekvieną, 
šį savaitgalį pasirinkusį pra-
leisti Druskininkuose. Rugsė-
jo 27-30 dienomis Druskinin-
kuose šurmuliuos renginiai, 
skambės muzika, veiks kuli-
narijos, amatų ir tautodailės 
mugė. Druskininkai visų lau-
kia šventėje, skirtoje Pasau-
linei turizmo dienai, kuri yra 
gera proga prisiminti ne tik tu-
rizmo infrastruktūros vystymo 

srityje dirbančių žmonių pa-
siekimus ir nuopelnus Druski-
ninkų populiarinimui, bet ir su-
burti visus turizmo ir aktyvaus 
poilsio mėgėjus, drauge pasi-
džiaugti ir patirti tai, kas ku-
rorte sukurta, sukaupti naujų 
įsimintinų įspūdžių.

Išsami Turizmo dienų progra-
ma skelbiama 16-ajame šio sa-
vaitraščio puslapyje.

Bendruomenei ir svečiams
Druskininkai svetingai laukia 

savo svečių, poilsiautojų, turistų 
ne tik šiltuoju metų laiku. Druski-

ninkų savivaldybės mero Ričar-
do Malinausko teigimu, turizmas 
– pagrindinė Druskininkų veiklos 
ir gyvenimo ašis, aplink kurią 
sukasi miesto ir bendruomenės 
gyvenimas: „Džiaugiamės kas-
met augančiais turistų srautais ir 
norime padėkoti visiems atvyks-
tantiems. Atsidėkodami tiems, 
kurie savo poilsiui ir pramogoms 
renkasi Druskininkus, rengiame 
turizmo gurmanų šventę, o po-
puliariausi kurorto objektai pa-
ruošė išskirtines dovanas. Tad 
Pasaulinė turizmo diena Drus-
kininkams yra labai svarbi, ją 

minime, organizuodami rengi-
nius, kurie skirti ir druskininkie-
čiams, ir kurorto svečiams, poil-
siautojams, turistams. Laukiame 
visų atvykstant. Neabejoju, kad 
kiekvienas, ir druskininkietis, ir 
Druskininkų svečias ras šį sa-
vaitgalį mėgiamos veiklos bei 
sporto, kultūros ar sveikatinimui 
skirtų pramogų.“

Gurmanų dūzgės 
Druskininkų savivaldybės 

administracijos vyriausiosios 
specialistės turizmui ir komu-
nikacijai Ainos Damkutės teigi-
mu, renginių programa tokia tur-
tinga, kad joje ką nors įdomaus 
sau ras ne tik maisto, bet ir tu-
rizmo gurmanai: „Šalia maisto 
gaminimo ir vartojimo įdomy-
bių, dalyvaujant Lietuvos įžy-
mybėms, rikiuojasi visi kiti ren-
giniai: pažintinės ekskursijos, 
sveikatingumo programos, įvai-
rios sportinės veiklos, fotografi-
jų paroda, renginiai visai šeimai 
ir daug koncertų, kuriuos kie-
kvienas lankytojas galės pasi-
rinkti pagal savo skonį, o kulina-
rijos, tautodailės ir amatų mugė 
vyks net tris dienas. Šventinė 
nuotaika vyraus ir atnaujintame 
K. Dineikos sveikatingumo par-
ke penktadienį jame vyks me-
morialinių lentų, skirtų parką 
įsteigusiai gydytojai E. Levickai 
ir jį kūrusiam ir išgarsinusiam K. 
Dineikai, atidengimas, o vaka-
re magišką atmosferą čia kurs 
šviesų instaliacijos ir gyvos mu-
zikos koncertas.“

5 psl.
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Druskininkų švietimo atstovų stažuotės Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
2017-2019 m. Druskinin-

kų savivaldybėje įgyvendi-
namas nacionalinis švietimo 
projektas „Lyderių laikas 3“, 
kurio pagrindinė idėja – to-
bulinti ugdymo įstaigų vady-
bos praktiką ir  skatinti pasi-
dalytąją lyderystę mokyklose 
įtraukiant mokytojus, moki-
nius bei jų tėvus.

Dalyvaudama projekte, Druski-
ninkų savivaldybės švietimo kū-
rybinė komanda įgyvendina po-
kyčius ir inicijuoja mokyklose 
veiklas, skatinančias pasitikėjimu 
grįstą bendradarbiavimą bei pa-
deda savivaldybės švietimo ben-
druomenei:

• kurti prielaidas mokinių sė-
kmei, gerinti jų pasiekimus ir sa-
vijautą mokykloje;

• tartis dėl siekiamos vizijos/ug-
dymo prioritetų; 

• puoselėti dalijimosi kultūra, kole-
giška pagalba paremtus santykius;

• skatinti pasitikėjimu, saugumu, 
aiškumu grįstą bendradarbiavimą;

Dalyvaudama projekte, Druskininkų savivaldybės švietimo kūrybinė komanda inicijuoja mokyklose veiklas, skatinančias pasitikėjimu 
grįstą bendradarbiavimą, padeda Savivaldybės švietimo bendruomenei/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Dalyvaukite nuotraukų konkurse „Būk Druskininkų 
ambasadorius“!

Spalio 10-ąją minima Vietos 
savivaldos diena. Savivalda 
prasideda nuo bendruomenės, 
nuo kiekvieno iš Jūsų. Todėl 
kviečiame dalyvauti nuotrau-
kų konkurse „Būk Druskininkų 

ambasadorius“. Jums tereikia 
įamžinti savo miestą taip, kad 
kiekvienas norėtų į jį atvykti, 
ir iki spalio 10 dienos atsiųs-
ti nuotraukas el. paštu: info@
druskininkai.lt

Įamžinkite savo miestą taip, kad kiekvienas norėtų į jį atvykti, ir iki spalio 10 dienos at-
siųsti nuotraukas el. paštu: info@druskininkai

Gerbiami senjorai,
Jūsų kartos sukaupta patirtis yra neįkainojamas žinių šaltinis kiekvienam. Džiaugiamės ir di-

džiuojamės, kad esate su mumis kartu ir dalinatės savo gyvenimiška išmintimi. Jūsų buvimas su-
šildo ir įkvepia mus kasdieniams darbams.

Sveikindami Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga linkime neblėstančios energijos, 
stiprios sveikatos ir optimizmo. Tegul artimų jų pagarba ir dėmesys lydi Jus kiekvieną dieną.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

Brangūs socialiniai darbuotojai,
Jūs visuomet esate arčiausiai tų, kuriems reikia pagalbos. Tik Jūsų begalinio supratingumo, atjau-
tos ir švelnumo dėka daugelio kasdienybė tampa šviesesnė, o gyvenimas prasmingesnis.

Sveikindami Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkime Jums neišsenkančios kantry-
bės, asmeninės laimės ir dvasios stiprybės. 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

Gerbiami policijos pareigūnai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės šventės – Angelų sargų dienos – proga. Jūsų profesio-

nalumo ir atsakingumo dėka galime džiaugtis gyvendami vienoje saugiausių savivaldybių Lie-
tuvoje. Ačiū Jums už tai. 

Linkime drąsos, ryžto, nepailstamos ištvermės ir giedros nuotaikos. Tegul Jūsų atsakingą darbą 
lydi sėkmė ir žmonių pagarba.  

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

Mieli turizmo darbuotojai,
Druskininkai – tarptautinį pripažinimą pelnęs kurortas garsėjantis apylinkių grožiu, ypatin-

ga aura, išskirtiniais kultūriniais renginiais ir sukaupta ilgamete patirtimi sveikatinimo srity-
je. Minėdami Pasaulinę turizmo dieną dėkojame visiems Jums – savo originaliomis, kūrybiško-
mis idėjomis garsinantiems kurortą.

Linkime ir toliau spinduliuoti energiją populiarinant Druskininkų vardą visame pasaulyje. 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

• didinti bendruomenės narių as-
meninę atsakomybę ir įsitrauki-
mą; 

• užtikrinti sprendimų priėmimo 
ir įgyvendinimo skaidrumą.

Siekiant kokybiškai įgyvendin-
ti projekto tikslus bei pasiekti no-
rimą rezultatą, į veiklas kviečia-
mi įsijungti ne tik mokytojai, bet ir 
mokiniai bei jų tėvai.  

Rugsėjo 12-13 dienomis 15 
Druskininkų savivaldybės švieti-
mo bendruomenės atstovų – mo-
kyklų vadovų, mokytojų, švieti-
mo skyriaus specialistų, dalyvavo 
stažuotėse Klaipėdoje, Šiauliuo-
se ir Panevėžyje. Viso buvo ap-
lankyta beveik 20 įstaigų – švie-
timo skyrius, darželiai, mokyklos, 
bibliotekos, švietimo ir jaunimo 
centrai. 

Druskininkų švietimiečiai iš ke-
lionių parsivežė daug naudingos 
profesinės patirties, kurią prista-
čius ir aptarus mokyklose, bus 
galima pritaikyti ir Druskininkų sa-
vivaldybėje.

Laiške nurodykite savo vardą, 
telefono numerį ir miestą, iš ku-
rio esate. Nuotraukas patalpin-
sime Druskininkų savivaldybės 
Facebook paskyroje. Trijų ge-
riausių nuotraukų autoriai bus 
apdovanoti vertingais prizais: 50 
eurų vertės Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centro Aqua do-
vanų kuponu, 40 eurų vertės ku-
ponu vakarienei dviem restorane 
„Kolonada“, apsilankymu basei-
no ir SPA pirčių zonoje viešbu-
tyje „Europa Royal“. Laimėto-
jai bus paskelbti spalio 13 dieną 
vyksiančiame Vietos savivaldos 
dienai skirtame renginyje.

Reikalavimai nuotraukoms:
• turi būti fotografuotos Druski-

ninkų savivaldybėje;
• turi būti ne mažesnės raiškos 

kaip 3 megabaitų, 3456×2345 
pikselių;

• gali būti retušuojamos;
• konkurso dalyvis patvirtina ir 

užtikrina, kad pateiktos nuotrau-
kos yra originalūs jo kūriniai;

• konkurse negali dalyvauti įžei-
džiančio ar žeminančio turinio 
nuotraukos.

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Kviečiame pasitikrinti 
Konstitucijos žinias!

Egzaminą organizuojanti LR 
Teisingumo ministerija kartu 
su egzamino globėja – Lietu-
vos Respublikos Prezidente Da-
lia Grybauskaite – visus Druski-
ninkų gyventojus akcijos metu 
kviečia pasitikrinti Konstitucijos 
žinias. Egzamine kviečiami re-
gistruotis ir dalyvauti visi pilie-
čiai, mylintys savo šalį ir norintys 
dar geriau išmanyti pagrindinį 

Lietuvos įstatymą – Konstituciją. 
Egzamino užduotis rengia My-
kolo Riomerio profesorė dakta-
rė Milda Vainiutė. Moksleiviams 
skirtas užduotis rengti pade-
da Vilniaus licėjaus direktorius 
Saulius Jurkevičius.

Konstitucijos egzaminas vyks 
spalio 4 d. 12 val. Druskininkų 
švietimo centro konferencijų salė-
je, adresas M. K. Čiurlionio g. 80.
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Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Svarstoma galimybė atnaujinti buvusio viešbučio „Sakalas“ pastatą

Apie 20 metų nenaudojamas 
buvusio viešbučio „Sakalas“ 
pastatas bus atnaujintas ir 
neatpažįstamai pakeis savo 
veidą. Druskininkų savival-

dybės vadovai, administra-
cijos specialistai ir buvusio 
viešbučio „Sakalas“ savinin-
kų atstovai aptarė pastato at-
naujinimo galimybes.

„Druskininkuose laukiami Lie-
tuvos ir užsienio investuoto-
jai. Visada palaikome verslo 
iniciatyvas. Siekdami sudary-
ti kuo palankesnes sąlygas in-

vestuoti, ieškome būdų padėti. 
Kalbant apie „Sakalo“ pastatą, 
svarstydami investuotojų pasiū-
lymus kompleksiškai galvojame 
ir apie šalia esančių daugiabu-

čių namų gyventojus, jų intere-
sus: aplinkos sutvarkymą ir inf-
rastruktūros gerinimą“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas.

Svarstydami investuotojų pasiūlymus dėl „Sakalo“ pastato, Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai diskutavo ir apie šalia esančių daugiabučių namų aplinkos sutvarkymą bei infrastruktūros gerinimą/Di-
anos Sinkevičiūtės nuotraukos

Informacija dėl eismo ribojimo
Pradedami M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos nuo įvažiavimo į Pirminės sveikatos priežiūros centrą iki Veisiejų gatvės rekonstravimo darbai. Atsižvelgiant į tai, nuo šių metų rugsėjo 

26 d. bus ribojamas eismas M. K. Čiurlionio gatvės atkarpoje nuo Vytauto gatvės iki Veisiejų gatvės. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
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Vilija Blinkevičiūtė: „Trupiniai nuo kylančios ekonomikos 
stalo – dar ne pyragai“

Rimantas KAZLAUSKAS

Europa kreipiama žingsniuo-
ti socialiniu, žmonėms sauges-
niu ir teisingesniu keliu. Taip 
apie Europos Parlamento dar-
bą teigia jo narė Vilija BLINKE-
VIČIŪTĖ, Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto pirmininkė, 
socialdemokratė. 

Ponia Vilija, sutinkate, kad 
auganti nelygybė, nepriteklius 
yra tiksinti bomba po kiekvie-
nos valstybės ir visos Europos 
Bendrijos pamatais? 

Taip. Vienareikšmiškai. Bet pir-
miausia kasdienis gyvenimas že-
minančiame skurde – kiekvieno 
žmogaus asmeninė tragedija.

Europos Parlamente šiuo metu 
svarstomi teisės aktai, kurie jau 
netolimoje ateityje padėtų šių tra-
gedijų išvengti. Akivaizdu, kad 
Europa kreipiama žingsniuoti so-
cialiniu, žmonėms saugesniu ir 
teisingesniu keliu. Nors vyksta 
diskusijos, bet svarbiausiais klau-
simais sutariama: būtina stiprinti 
socialinę Europą.

Labai svarbu, kad pačios Ben-
drijos valstybės norėtų situaciją 
keisti. Ir keisti ne kosmetiškai, bet 
įvykdyti kapitalinį socialinės sri-
ties remontą. Lietuvoje – taip pat.

Todėl manau, kad ir Lietuvoje 

būtinas visų politinių jėgų susita-
rimas dėl socialinės srities stipri-
nimo ir didesnių lėšų jai. Lietuva 
vis dar viena iš mažiausiai lėšų 
socialinei sričiai skiriančių valsty-
bių visoje ES.

Šiemet Europos Komisija pripa-
žino, kad Lietuvos pensijų siste-
ma nepajėgia apsaugoti žmonių 
nuo skurdo ir socialinės atskir-
ties.  Norėtųsi, kad mūsų politikai 
ne tik išgirstų šį vertinimą ir reko-
mendacijas, tačiau ir imtųsi prie-
monių joms įgyvendinti. 

Pensijų, kitų pajamų didinimas 
keliais ar keliolika eurų (kai kam 
gal ir keliasdešimt) problemų ne-
išsprendžia. Geriausiu atveju lei-
džia išlikti tokiame pačiame ap-
gailėtiname pragyvenimo lygyje.

Trupiniai nuo kylančios ekono-
mikos stalo – dar ne pyragai. To-
dėl politikams, besigiriantiems 
didžiule pažanga pensijų ir vi-
sos socialinės apsaugos srity-
je, pats baisiausias klausimas: 
kaip tu išgyveni, žmogau, už 1 
ar 2 eurus per dieną? Taip gyve-
nančių žmonių Lietuvoje – šim-
tai tūkstančių. 

Kokius sprendimus siūlo Eu-
ropos Parlamentas?

Ir Lietuvoje, ir visoje ES mote-
rims už tą patį darbą vis dar mo-
kamas mažesnis atlyginimas. Tai 

reiškia, kad moterys dažniau pa-
tiria skurdą dirbdamos, gauna ir 
gaus mažesnes pensijas. Šis ato-
trūkis dar skaudesnis, kai įverti-
ni, jog senatvėje dauguma našlių 
– moterys. O vienoms išgyventi – 
dar sunkiau. 

Europos Parlamentas savo re-
zoliucijoje ragina valstybes ma-
žinti vyrų ir moterų atlyginimų bei 
pensijų atotrūkį. Ar Lietuvos val-
džia įsiklauso į šį raginimą? Taip 
pat jau svarstomi dokumentai, ku-
riais bus siekiama užtikrinti, kad 
kiekvienas žmogus gautų tinka-
mo dydžio minimalias pajamas. 
Tokias, kurios, nepriklausomai 
nuo žmogaus amžiaus, užtikrintų 
orų gyvenimą.

Europos Parlamente svarstoma 
ir direktyva dėl geresnio darbo, 

asmeninio ir šeimos gyvenimo 
suderinimo. Šis valstybėms pri-
valomas dokumentas bus ypatin-
gai svarbus moterims, kurios au-
gina vaikus, prižiūri sergančius ar 
senyvus žmones.

Iš Lietuvos valdančiųjų pasi-
girsta, kad senjorus reikia mo-
tyvuoti likti darbo rinkoje. 

O aš teigiu, kad kas jau kas, 
bet mūsų senjorai yra „motyvuo-
ti“ iki kaklų: Lietuvoje pensijos – 
vienos iš mažiausių ES, papildo-
mos pajamos senjorams labai 
reikalingos.

Skamba darbdavių balsai, kad 
trūksta darbo jėgos, todėl Vyriau-
sybė ir parengė strategiją, kurio-
je numatyta skatinti pensinio am-
žiaus sulaukusius žmones likti 
darbo rinkoje.

Europos Parlamentas ne kartą 
teikė siūlymus, kaip padaryti dar-
bo rinką labiau „draugišką“ mūsų 
sparčiai senėjančiai visuomenei. 
Būtina skatinti darbdavius priimti 
ir išlaikyti darbo rinkoje vyresnio 
amžiaus darbuotojus suteikiant 
jiems daugiai lengvatų ir galimy-
bių. Tai ir laisvadieniai, papildo-
mos atostogos, sveikatos prie-
žiūra, lankstus darbo grafikas, 
galimybės mokytis, keisti profe-
siją, pritaikyti jiems darbo vie-
tas. Ne mažiau svarbi ir vyresnio 

amžiaus žmonėms palanki darbo 
rinkos, socialinių paslaugų, svei-
katos apsaugos, profesinės rea-
bilitacijos politika.

Todėl ne senjorai turi gelbė-
ti darbo rinką, o darbo rinka ir 
valstybė – padėti senjorams, su-
daryti sąlygas pensinio amžiaus 
žmonėms (kurie gali bei nori) dar 
kelerius metus padirbėti ir prie 
pensijos prisidurti išgyvenimui 
reikalingų eurų.

Esu tikra, kad „Sodros“ mokes-
čio mažinimas dirbantiems senjo-
rams būtų didelė paskata dirbti, o 
darbdaviams – įdarbinti senjorus.

Spalio 1-ąją minėsime Tarptau-
tinę pagyvenusių žmonių dieną. 
Šios dienos proga noriu  padė-
koti senjorams už  gyvenimišką 
patirtį ir žinias, kurias perduoda-
te jaunesniajai kartai. Iš visos šir-
dies linkiu sveikatos, gerų kaimy-
nų, artimųjų meilės ir dėkingumo.

Užsakymo Nr.: MDR-174-01

Vilija Blinkevičiūtė: „Ne senjorai turi gel-
bėti darbo rinką, o darbo rinka ir valstybė – 
padėti senjorams“.

Ieškoma būdų tobulinti VšĮ Druskininkų ligoninės veiklos galimybes

Siekdama nustatyti optimalias 
veiklos kryptis bei įvertinti VšĮ 
Druskininkų ligoninė materialinių, 
finansinių ir darbo išteklių naudo-
jimą ekonomiškumo, efektyvumo 
ir rezultatyvumo požiūriu Drus-
kininkų savivaldybės taryba šių 

metų gegužės 28 dieną vykusio 
posėdžio metu priėmė sprendimą 
Druskininkų savivaldybės biudže-
to lėšomis atlikti VšĮ Druskininkų 
ligoninės veiklos įvertinimą nusta-
tant veiklos tobulinimo galimybes.

Praeitą savaitę, po keturis mėne-

sius trukusio veiklos vertinimo, kurį 
atliko UAB „Civitta“, Druskininkuo-
se lankėsi įmonės direktorius bei 
projektų vadovė. Jie pristatė Drus-
kininkų ligoninės veiklos įvertinimo 
ataskaitą nustatant veiklos tobulini-
mo galimybes bei aptarė svarbius 

su ligoninės veikla susijusius klau-
simus, pabrėždami, kad norint įgy-
vendinti strateginį tikslą – išlaikyti 
ligoninę su jos statusu reikia suba-
lansuoti personalo struktūrą, ieško-
ti finansavimo galimybių. 

UAB „Civitta“ darbuotojai išsa-

miai išanalizavę situaciją pateikė 
savo rekomendacijas, kurių vieną 
– suformuoti Pokyčių grupę, VšĮ 
Druskininkų ligoninė jau vykdo. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija
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Kviečiame apsilankyti naujai atidarytoje parduotuvėje.
Siūlome paragauti mažų Italijos ūkių sūrių, aliejų ir pilstomų gėrimų.

Mus rasite Turgaus g. 3 (šalia veterinarijos vaistinės).
Dirbame kasdien nuo 11 iki 20 val., sekmadienį nuo 10 iki 15 val.

Ateik, ragauk, bendrauk...

Šio šeštadienio vakarą Druski-
ninkus sudrebins Gurmanų dūz-
gės „Snow Arenoje“, kartu su 
Donatu Montvydu. Čia bus su-
rengtas ir Turizmo gurmanų žai-
dimo finalas, kurio nugalėtojai 
laimės įspūdingus prizus: meti-
nį „Aqua“ parko abonementą ir 
poilsio savaitgalį „Eglės“ sana-
torijoje, bus išdalinta daugybė 
smulkesnių prizų. Druskininkai 
yra pramogų, poilsio ir sveikatini-
mo miestas, atviras svečiams iš 
viso pasaulio, dedama daug pa-
stangų, siekiant nudžiuginti savo 
gyventojus ir svečius. Druskinin-
kuose organizuojant „Turizmo 
dienas“, siunčiama žinutė esa-
miems ir būsimiems Druskininkų 
svečiams, poilsiautojams, turis-
tams bei miesto bendruomenei, 
kad atostogų ir linksmybių se-
zonas dar nesibaigė. Todėl, pa-
minint pasaulinę Turizmo dieną, 
visi atvyksiantys bei gyvenan-
tys Druskininkuose kviečiami pa-
nirti į „Turizmo gurmanų fiestą“ ir 
kiekvienam iš turtingos renginių 
programos išsirinkti pramogas 
pagal savo skonį. 

Svetingi ištisus metus
Turistų srautai Druskininkuo-

se nemažėja, pasibaigus šilta-
jam metų sezonui, – ir tai patvir-
tina, jog Druskininkuose nebėra 
sezoniškumo problemos, dėl ku-
rios kiti Lietuvos kurortai šaltuo-
ju metų sezonu išgyvena turiz-
mo štilį. Rugsėjis yra tinkamas 
metas dar kartą priminti visiems, 
kad Druskininkai garsėja koky-
biškomis sveikatinimo, maitini-
mo, apgyvendinimo paslaugomis, 
aktyviam laisvalaikiui skirtomis 
sportinėmis, kultūrinėmis pramo-
gomis.

Druskininkų Turizmo ir verslo 
informacijos centro direktoriaus 
Rimanto Palionio teigimu, Pa-

Rugsėjo spalvinami Druskininkai kviečia: 
„Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“

atkelta iš 1 psl.

saulinė turizmo diena yra šventė, 
kurią ypač tinka minėti ir švęs-
ti Druskininkuose: „Kurorto eko-
nomika be turistų negali vystytis, 
normaliai funkcionuoti – todėl, 
kad Druskininkuose teikiamos 
paslaugos, pramogos, visa gy-
ventojų kuriamo verslo veikla yra 
susijusi su turistų apgyvendini-
mu, maitinimu ir sveikatinimo, 
gydymo, sporto infrastruktūra – ir 
tai yra Druskininkų gyvybingumą 
išlaikanti ir svarbiausia energi-
ja. Druskininkai yra tarptautinės 
reikšmės kurortas, per metus jau 
sulaukiantis apie 330 tūkst. poil-
siautojų. Žinant, kokios yra Drus-

kininkuose viešbučių ir privataus 
apgyvendinimo sektoriaus gali-
mybės – galima įvardinti, kad ku-
rortas neturi sezoniškumo ir yra 
gana gerai užpildomas. Nors tu-
ristų srautai pastaruoju metu di-
dėja nežymiai, apie vieną-du 
procentus, tačiau toks stabilu-
mas yra geras ženklas, rodan-
tis, jog per pastaruosius 28-erius 
metus turime geriausią rezul-
tatą. Kartu su miesto verslinin-
kais siekiame, kad Druskininkai 
būtų populiarinami ir garsinami 
kuo įdomiau, šiuolaikiškiau ir iš-
naudojant visas modernias vie-
šinimui ir populiarinimui skirtas 

priemones bei erdves, kad ku-
rortas rastų savo vietą vis nau-
jose rinkose. Druskininkų versli-
ninkai visa savo veikla, aktyviai 
ir nuoširdžiai dirbdami, prisideda 
prie Druskininkų pridėtinės ver-
tės kūrimo, gyvybingumo bei pa-
trauklumo.“

„Turizmo gurmanų dienos“ – dar 
jauna, tačiau graži tradicija, skir-
ta populiarinti Druskininkus. Tu-
rizmo specialistai Druskininkuose 
nuolat ieško naujų būdų ir žino, 
kaip padaryti, kad Druskininkai ir 
toliau išliktų populiariausiu ne tik 
šalies, bet ir patraukliausiu tarp-
tautiniu ištisus metus veikiančiu 

kurortu. Tai šventė, primenanti vi-
siems, norintiems poilsiauti, ke-
liauti, kad ir rudenį  verta atvykti į 
Druskininkus. Nes čia, šį, pasku-
tinį rugsėjo savaitgalį, druskinin-
kiečiai skelbia, kad turizmo sezo-
nas nesibaigia – Druskininkuose 
galima puikiai ilsėtis visais metų 
laikais. Tikimasi, kad šie rugsėjo 
pabaigoje organizuojami turizmo 
gurmanų savaitgaliai ateity bus 
išplėtoti į stambesnius renginius, 
šventes, per kurias būtų galima 
populiarinti kurortą.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Rugsėjo 28-30 dienomis, Pasaulinės turizmo dienos proga, rengiami ir ekskursinio traukinuko apžvalginiai maršrutai po Druskininkus; vaikams – nemokamai/Tomo Valavičiaus nuotrauka
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Kviečiame dalyvauti programoje „Mokykla tėvams ir auklėtojams“
Pagrindinis tarptautinės tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus 

konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Vienos dalies programos trukmė: 10 užsiėmimų po 3 valandas. Užsiėmimų 
dažnumas: 1 kartą per savaitę. Grupės dydis: 12-15 dalyvių. Programą veda psichologė Jona Kirkauskienė. Pirmas susitikimas rengiamas: spalio 1 d. 
17.30 val., Druskininkų švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (M. K. Čiurlionio g. 80).

Registruotis tel. nr.: 8 683 16477
Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos namų vykdomas projektas „Parapijos šeimų savitarpio pagalbos grupės telkimas ir 

stiprinimas“ finansuojamas Socialinės ir darbo ministerijos
Organizatorių informacija 

Parapijos namų šeimos kviečia turiningai leisti laisvalaikį kartu
Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų Švč. Mergelės 

Marijos Škaplierinės parapijos 
namų administratorė

Druskininkų Švč. Merge-
lės Marijos Škaplierinės pa-
rapijos namuose vykdomas 
Socialinės ir darbo minis-
terijos finansuojamas pro-
jektas „Parapijos šeimų sa-
vitarpio pagalbos grupės 
telkimas ir stiprinimas“. Lie-
pą pradėto vykdyti projekto 
tikslas – skatinti šeimų tel-
kimąsi parapijos namuo-
se, ugdant savarankiškas ir 
gyvybingas šeimas, geban-
čias padėti viena kitai. Pen-
kerių metų darbas telkiant 
šeimas atskleidė, kad šei-
mos turi didelį poreikį bur-
tis, dalintis ir padėti viena 
kitai. 

Projekto metu šeimas kon-
sultuos ir paskaitas ves dide-
lę darbo patirtį su šeimomis tu-
rintys specialistai. Psichologė 
Jona Kirkauskienė ves druski-
ninkiečių pamėgtą programą 
„Mokykla tėvams ir mokyto-
jams“, spec. pedagogė Laima 
Tautkienė mokymuose „Kaip 

padėti vaikams mokytis?“ su-
teiks žinių, kaip įveikti pirmuo-
sius mokymosi nesklandumus. 

Seminarą „Kaip kalbėti su vai-
kais apie lytiškumą“ ves bei 
programą „Vakarai su šeima“ 

pristatys Kaišiadorių vyskupi-
jos šeimos centro vadovė Ju-
dita Bernatonienė. Teologas, 

knygos „Paranormalių mitų 
griovėjas“ (2015 m.) autorius 
teologas Gabrielius E. Klimen-
ka ves seminarą  „Kuo mes ti-
kime?“; Parapijos namuose 
taip pat vyks mokymai „Tė-
vams auginantiems paauglius“ 
bei mamų susitikimai „Ko rei-
kia kiekvienai mamai?“. Ir kitos 
projekto veiklos įsibėgėja: vyk-
doma sužadėtinių pasirengimo 
santuokai programa „Dviem 
yra geriau negu vienam... Jei 
vienas iš jų suklumpa, kitas pa-
deda bičiuliui atsikelti“.

Parapijos namuose besiren-
kančios šeimos vadovaujasi 
pozityviosios tėvystės princi-
pais, savo veikla skatina nau-
jas šeimų tradicijas ir bendra-
vimo kultūrą, siekia šeimoms 
suteikti kuo daugiau specia-
lizuotos informacijos, žinių. 
Parapijos namų šeimos kartu 
šventė Jonines, karaliaus Min-
daugo dieną, dalyvavo baida-
rių žygyje. Vaikų ir tėvelių dar 
laukia daug įdomių renginių ir 
išvykų. Išsamesnė informacija 
teikiama tel. 8683 16477 arba 
socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje „Druskininkų para-
pijos bendruomenė“.

Parapijos namų šeimos kartu šventė Jonines, karaliaus Mindaugo dieną, dalyvavo žygyje/Asmeninio archyvo nuotraukos/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Vilija Blinkevičiūtė: „Atėjo laikas keistis!”
Su Jumis sveikinasi atsinau-

jinanti Lietuvos socialdemo-
kratų partija (LSDP). 

„Ėmėmės rimtų pasikeitimo 
veiksmų! Žmonių pasitikėjimui 
atgauti  reikia ne gražių paža-
dų, bet konkrečių darbų. Darbų 
ir miestuose, ir rajonuose – vi-
siems šalies gyventojams. Ir la-
bai gerai, kad socialdemokratai 
pokyčius pradeda nuo savęs“, – 
teigia Europos Parlamento Mote-
rų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
pirmininkė, LSDP pirmininko pa-
vaduotoja Vilija Blinkevičiūtė.

Šiandien LSDP pristato kon-
kretų planą: 5 žingsnių pokyčio 
programą, pagal kurią keisis pa-
tys, o vėliau kurs ir Lietuvą: drą-
siai, sąžiningai, atsakingai ir 
atvirai. Jau nemažai tų žingsnių 
nužingsniuota.

Jau sugrįžome prie pamatinių 
socialdemokratijos kelrodžių: 
socialinio teisingumo, bendruo-
meniškumo, pagarbos žmogui. 
Šių pokyčių tikslas – tinkamai at-
likti svarbiausią socialdemokra-
tų pareigą – ginti silpnuosius ir 
užtikrinti visos Lietuvos augimą. 

Atsinaujinantys socialdemo-
kratai, su pirmininku Gintautu 
Palucku priešaky, atstovauja ne 
kapitalui, o žmonėms. Tai parti-
ja, kalbanti ne verslo, ne koncer-
nų, ne pinigų, o žmonių vardu. 
Šios partijos pagrindinis tikslas 
– teisinga ir auganti visa Lietu-
va. Lietuvos socialdemokratai 
turi pamatuotus sprendimus ir jų 
kryptingai siekia.

LSDP komandą sudaro apie 
18 tūkstančių LSDP narių. Prii-

mant svarbiausius sprendimus 
vykdomos visuotinės jų apklau-
sos, kad kiekvieno nario nuo-
monė būtų išgirsta. Įsiklausoma 
bendraminčių iš išorės, nes dir-
bant komandinį darbą pasiekia-
mi geriausi rezultatai. 

„Vadovaujamės socialdemo-
kratinėmis vertybėmis, stengia-
mės išgirsti ir suprasti kiekvieną, 
pamatyti neteisybę, padėti sil-
pniems ir pažeidžiamiems visuo-
menės nariams. Taip drauge kur-
sime gražesnę ateitį sau ir savo 
vaikams“, – mintimis apie partijos 
pokyčius dalijasi V. Blinkevičiūtė.

 Jau pakeliui paskutinis ir ti-
kriausiai svarbiausias bei il-
giausias atsinaujinusių social-
demokratų pokyčių žingsnis, 
nutiesiantis kelią konkretiems 
darbams Lietuvai – socialdemo-
kratinė vizija.

„Tai aiškus, konkretus mūsų 
darbų planas, kurio projektą pri-
statysime rugsėjį. Šį planą tobu-
linsime, vyks susitikimai su gy-
ventojais, lauksime pasiūlymų ir 
naujų idėjų. Gražią Lietuvą no-
rime auginti kartu“, – skelbia V. 
Blinkevičiūtė.

Rajonams taip pat reikia 
pokyčių

Artėja 2019-ieji – savivaldy-
bių rinkimai. V. Blinkevičiūtė įsi-
tikinimu, kiekvienoje šeimoje 
svarbiausias vaidmuo tenka tė-
vams, o savivaldybės gyvenimui 
bei jo klestėjimui didžiausios įta-
kos turi tos savivaldybės me-
ras. Norėdami, kad šeima, myli-
mas miestas ar rajonas bei visa 
mūsų valstybė klestėtų, reikia 

išsirinkti tinkamiausią žmogų, 
kuris ja pasirūpins. 

„Džiugu, kad rajonuose inici-
atyvos imasi drąsūs partiečiai, 
vyksta pokyčiai, rengiamasi rin-
kimams. Pavyzdžiui, šiemet 
LSDP Druskininkų skyriaus su-
sirinkime kandidate į Druskinin-
kų savivaldybės merus iškel-
ta skyriaus pirmininkė Kristina 
Miškinienė. Veržli, ryžtinga, at-
sakinga, kompetentinga, didelę 
patirtį valdyme sukaupusi, daug 
žinių įgijusi, buvusi Druskininkų 
savivaldybės kontrolės tarnybos 
vadovė, ilgametė vietos Tarybos 
narė, Druskininkų savivaldybės 
vicemerė, buvusi Seimo narė 
Kristina Miškinienė. 

K. Miškinienė – gerai druski-
ninkiečiams pažįstamas žmo-
gus. Kolegos ją apibūdina, kaip 
pasižyminčią gebėjimu tartis ir 
susitarti. O tikro – ne parodomo-
jo – dialogo, kompromisų ieško-
jimo miesto valdyme dabar labai 
trūksta.  „Noriu pasidžiaugti, kad 
vis daugiau žmonių nebijo keis-
tis, keisti savo požiūrį į politiką 
ir į valdžios formavimą. Juk visi 
suprantame, kad šiandien būti-
na atsigręžti į gyventojų porei-
kius, siekti skaidraus, sąžiningo 
valdymo, teikti žmonėms koky-
biškas sveikatos, socialines ir 
kitas paslaugas. Iš visos širdies 
prašau gyventojų per rinkimus 
priimti teisingiausią sprendimą”, 
– kviečia V. Blinkevičiūtė.

Politinė reklama apmokėta
 iš LSDP einamosios banko 

sąskaitos
LSDP pirmininko pavaduotoja V. Blinkevičiūtė ir socialdemokratų kandidatė į Druskinin-

kų savivaldybės merus K. Miškinienė
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Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras atviras naujovėms
Stiprios sveikatos, ištvermės, kantrybės! Lai darbas atneša džiaugsmą, sėkmę, pasitenkinimą bei gerovę Jums, Jūsų 

šeimoms ir tiems, kam Jūs padedate kasdien…
Tegul kūrybingumas, lankstumas padeda Jums įveikti visus sunkumus, lai Jūsų darbo kasdienybė netampa rutina,
bendruomenės pagalba ir parama palengvina Jums mestus iššūkius, o pasiekti rezultatai ir teigiami pokyčiai Jus įkve-

pia ir suteikia naujų jėgų!
Sveikiname su Tarptautine socialinio darbuotojo diena!

Atvejo vadyba. Nuo šių metų 
liepos 1 dienos Druskininkų sa-
vivaldybės Socialinių paslau-
gų centre pradėta taikyti atvejo 
vadyba. Tai yra – atvejo vady-
bininko koordinuojamos kom-
pleksinės pagalbos vaikui ir jo 
atstovams pagal įstatymą orga-
nizavimas bei teikimas, siekiant 
jiems padėti įveikti iškilusius so-
cialinius sunkumus, kurių sė-
kmingas sprendimas sudarytų 
prielaidas išvengti galimų vaiko 
teisių pažeidimų ir sudarytų są-
lygas savarankiškai užtikrinti vai-
ko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybą sudaro: šeimos 
poreikių dėl pagalbos teikimo ir 
socialinės rizikos lygio šeimoje 
vertinimas, pagalbos organiza-
vimas, vaiko individualių porei-

kių ir šeimos socialinės aplinkos, 
rizikų ir galimų pagalbos šaltinių 
įvertinimas; pagalbos plano su-
darymas; pagalbos plano įgy-
vendinimas; šeimos stebėsena; 

periodinis pagalbos plano per-
žiūrų organizavimas.

Globos centras. Šiemet, lie-
pos 1 dieną Druskininkų sa-
vivaldybės Socialinių paslau-
gų centre veiklą pradėjo globos 
centras. Pagrindinis globos cen-
tro tikslas – užtikrinti, kad vi-
siems įvaikintiems vaikams, 
socialinių globėjų, globėjų gi-
minaičių globojamiems (rūpina-
miems) vaikams, budinčių glo-
botojų prižiūrimiems vaikams 
bei budintiems globotojams, so-
cialiniams globėjams, globė-
jams giminaičiams, įtėviams ar 
asmenims, ketinantiems jais 
tapti, būtų prieinama ir suteikia-
ma reikalinga konsultacinė, psi-
chosocialinė, teisinė ir kita pa-
galba siekiant tinkamo vaiko, 
įvaikio ugdymo ir auklėjimo šei-
mai artimoje aplinkoje. 

Bendradarbiavimas. Siekda-
mi užtikrinti Druskininkų savival-

dybės stokojančių gyventojų ap-
rūpinimą būtiniausiais daiktais, 
Druskininkų savivaldybės soci-
alinių paslaugų centras ir UAB 
Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį, kuria sutarė, 
kad Socialinių paslaugų centras 
informuos gyventojus apie gali-
mybę gauti jų buičiai reikalingų 
daiktų, baldų ir išduos nukreipi-
mus apsilankyti Didelių gabaritų 
bei kitų atliekų surinkimo aikšte-
lėje, esančioje Gardino g. 102, 
6625 Druskininkuose. Informa-
cija bus skelbiama interneto sve-
tainėje www. druskininkuspc .lt, 
informacijos taip pat galite kreip-
tis tel. 8 313 58072. Nukreipimai 
išduodami Druskininkų savival-
dybės socialinių paslaugų cen-
tre, adresu Veisiejų g. 17, Drus-
kininkai.

Druskininkų savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 

informacija

V. Semeška dviejų plačiai užsėstų kėdžių krokodilo 
ašaromis neišsaugos?

Dvi kėdes plačiai užsėdęs 
konservatorius Vilius Semeš-
ka, vis dar niekam nerodantis 
savo vidurinio mokslo baigi-
mo pažymėjimo, regis, nebe-
teks vienų pareigų. Jis turės 
rinktis – būti Tarybos ar Vy-
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) nariu?

Prieš keletą dienų Seime pri-
imtos įstatymo pataisos numato, 
kad VRK nario pareigos nesude-
rinamos su savivaldybės tarybos 
nario statusu. Įstatymo pataisos 
įsigaliotų, pasirašius LR Prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei. Pa-
taisų rėmėjai argumentuoja, kad 
VRK negali dirbti savivaldybės ta-
rybos mandatą turintis žmogus, 
nes jis tampa kontroliuojančios 
savivaldą institucijos nariu.

Sukūrė dviprasmybę
Po to, kai antradienį LR Seime 

priimtomis pataisomis uždraus-
ta VRK nariui turėti savivaldybės 
tarybos mandatą, savaitraštis 
„Mano Druskininkai“ susisiekė su 
Valstybės valdymo ir savivaldybių 
komiteto nariu Povilu Urbšiu, Sei-
me pristačiusiu klausimą dėl mi-
nėtų pataisų.

Jis pabrėžė, kad jau anksčiau 
Konstitucinis teismas yra labai 
aiškiai pasakęs, jog VRK negali 
dirbti savivaldybės tarybos man-
datą turintis asmuo: „Tik kažkodėl 

tai Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
nariai šią konstitucinę nuostatą 
ignoravo; aiškiai žinodami, kad 
jie sukuria teisinę dviprasmybę, 
deleguodami į VRK V. Semešką. 
Kai teko diskutuoti su šios partijos 
pirmininku, jis mane patikino, kad 
V. Semeška – jeigu reikės rinktis 
tarp rinkimų komisijos nario ir ta-
rybos nario mandato – pasirinks 
komisijos nario. Taigi, jau tada 

buvo aiškiai atkreiptas dėmesys į 
tai, kad V. Semeškos atsiradimas 
komisijoje sukelia prieštaravimą 
Konstitucijai.“

Vis rūpinosi alga
P. Urbšiui keisčiausia, kad V. 

Semeška, tapęs VRK nariu, esą, 
visų pirma, pradėjęs rūpintis savo 
atlyginimu, pavyzdžiui, bandęs įti-
kinti komisiją, kad jam turėtų būti 
mokama už dalyvavimą laidose: 
„Kyla klausimas – kas jam rūpi la-
biau: atstovavimas ar pinigai?“

Ko gero, pastaroji vertybė? Bent 
jau susidaro toks įspūdis iš to, kas 
matyti dabar, kai, Seimui priėmus 
įstatymo pataisas, V. Semeška 
garsiai skundžiasi visai Lietuvai, 
esą „įvykdytas susidorojimas su 
opozicija“. Verkia krokodilo aša-
romis. Ar ne gebėjimas nuolat pa-
teikti save kaip auką atsiskleidžia 
ir jam posėdžiaujant Druskininkų 
savivaldybės taryboje? Vis jau-
čiasi skriaudžiamas, kad Tarybo-
je nepavyksta tapti Kontrolės ko-
miteto nariu. Nepaisant to, kad jo 
kandidatūrai Taryba jau nepritaria 
tiek pat kartų, kiek ji ir yra siūlo-
ma... Ko gero, tik „vieninteliu ir ne-
pakartojamu“ save laikantis politi-
kas jau kone trejus metus, ir kone 
dvidešimtąjį kartą iš eilės ne-
prieštarautų dėl savo kandidatū-
ros, siūlomos į Kontrolės komite-
to narius, net pirmininkus.

V. Semeškos paprašėme atsa-
kyti, kaip jis ketina pasielgti, pa-
taisoms įsigaliojus: rinktis VRK ar 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
nario pareigas? V. Semeška atsa-
kė ketinantis šį sprendimą priimti 
po pasitarimo su jį į VRK pareigas 
delegavusiu Gabrieliumi Lands-
bergiu.

Beje, atsakydamas redakcijai, 
V. Semeška pareikalavo jo ko-
mentarą publikuoti „pilna apim-
timi, neiškraipant“. Tačiau to pa-
daryti neišeina, nes konkrečių 
atsakymų, į konkrečius jam už-
duotus klausimus, konservato-
rius taip ir nepateikė. Pavyzdžiui, 
neatsakė į klausimą: „Jūs rūpina-
tės įvairių politinių procesų skai-
drumu, tad kaip atsitiko, jog pats 
nepasirūpinote, kad tokia pataisa 
būtų inicijuota?“ 

Savo atsakyme redakcijai V. Se-
meška dar patikino manantis, jog 
įstatymo, neva tai „skirto vienam 
asmeniui“, priėmimas LR Seime 
„prieštarauja Konstitucijos dva-
siai“.

Ar V. Semeška jau pasijuto toks 
svarbus, jog mano, kad Konstitu-
cija, įstatymai yra priimami tik jam 
vienam?

Įstatymai – visiems
P. Urbšys situaciją pakomenta-

vo tiesiai šviesiai: „Nei Konstituci-
ja, nei referendumai, nei įstatymai 

nėra skirti nei V. Semeškai, nei 
atskirai kam nors kitam. Įstatymai 
yra skirti visiems. Tai jeigu Kons-
titucinis teismas aiškiai fiksavo, 
kad negali būti Komisijoje narys, 
kuris turi Tarybos nario mandatą 
– kodėl, žinant tai, vis dėlto buvo 
norima bet kokia kaina užsėsti tą 
VRK nario kėdę?“

Kaip gi taip atsitiko, kad, uoliai 
besirūpindamas įvairiausių politi-
nių procesų skaidrumu ir Tarybos 
posėdžiuose vis pamokslauda-
mas Druskininkų tarybos dau-
gumai, V. Semeška, regis, pats 
įklimpo į interesų painiavos liūną?

„Jeigu V. Semeška kelia labai 
aukštus skaidrumo kriterijus savo 
politiniams oponentams – netu-
rėtų pamiršti, kad ir jis pats turė-
tų laikytis tų pačių kriterijų. Man 
keisčiausia vienas dalykas – kai 
tiek buvo sutelkta pajėgų, kad tik 
būtų galima pasodinti V. Semešką 
į Vyriausiosios rinkimų komisijos 
kėdę, net ir ignoruojant įstatymų 
koalizijas – kyla mintis, nejau pa-
čioje partijoje jau nebėra kitų na-
rių, kurie ir kompetencijų atitinka-
mų turėtų, ir jų paskyrimas į VRK 
nesukeltų prieštaravimo Konsti-
tucijai?“, – savaitraščiui „Mano 
Druskininkai“ teigė P. Urbšys.

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro kolektyvas sveikina kolegas su 
Tarptautine socialinio darbuotojo diena!/Socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

Rugsėjo 28 dieną 15.00 val. Pasaulinės turizmo dienos pro-
ga Druskininkų sporto centro salėje rengiamas krepšinio tur-
nyras „3 prieš 3“. Turnyre dalyvaus JAV, Didžiosios Britanijos 
ir Lenkijos ambasadų Lietuvoje atstovų komandos, o taip pat 
ir komandos iš Lietuvos: Užsienio reikalų ministerijos ir Drus-
kininkų savivaldybės tarybos. Kviečiame krepšinio mylėtojus į 
Sporto centrą!

Druskininkų sporto centro informacija

Restoranas „Keturi vėjai“ 
siūlo darbą virėjui (-ai). 

Išsamesnė informacija tel.: 
+370 620 13211 arba el. paštu:

personalas@grandspa.lt

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis ieško darbo užmo-
kesčio buhalterio (-ės). CV siųsti iki š. m. spalio 3 dienos elek-
troniniu paštu buhalterija.dpu@gmail.com

Informuosime tik pokalbiui atrinktus kandidatus.
Daugiau informacijos telefonu: 8 698 17 216 arba 8 313 51 406

Komentaras

V. Semeška turės pasirinkti: VRK nario 
ar Druskininkų savivaldybės tarybos na-
rio pareigos?/„Mano Druskininkai“ archy-
vo nuotrauka
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Iš kelionės – su įspūdžiais apie krašto istoriją
Zita Aleksonienė,
Druskininkų Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytoja

Druskininkų Trečiojo am-
žiaus universiteto klausytojai 
neseniai apsilankė Lenkijoje, 
norėdami geriau susipažinti 
su etninių lietuvių žemių pra-
eitimi ir dabartimi, dalyvauti 
Punsko bendruomenės šven-
tės programoje, skirtoje pami-
nėti Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-ąsias metines.

Autobusu važiuojant per kalvo-
tąją Lazdijų rajono žemę, gidė 
Audronė Stanikienė supažindino 
su Seinų krašto istorijos peripeti-
jomis. Kaip ir daugelis kitų šioje 
geografinėje platumoje gyvenu-
sių baltų genčių, čia įsikūrę jo-
tvingiai patyrė kryžiuočių ordino 
antpuolius, buvo užkariauti ir be-
veik išnaikinti. Vėliau šios žemės 
buvo ordino ir LDK karų priežas-
tis. Vietovę niokojo švedai, ru-
sai. XX a. pradžioje čia gyvenan-
tys lietuviai kentėjo nuo Lenkijos 
ir Sovietų Rusijos karo. Galiau-
siai miestas ir jo apylinkės, galin-
gesniųjų valia, paliktos Lenkijai. 
Miesto teises Seinams suteikė 
Žygimantas Augustas, 1563 me-
tais. Seinams daug reiškė XVI 
a. pradžioje čia įsikūręs domini-
konų vienuolynas: pradėti staty-
ti mūriniai namai, XII a. pradžioje 
pastatyta mūrinė baroko stiliaus 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. 
Važiuodami nuo žiedinės sankry-
žos, kur išsiskiria keliai į Seinus ir 
Augustavą, jau iš tolo pamatėme 
šios šventovės, dabar bazilikos, 
bokštus. Atvykę ją dėmesingai 
apžiūrėjome. Ilgėliau stabtelėjo-
me ir prie Dievo Motinos koply-
čios. Koplyčioje paminklinė lenta 
skelbia, jog čia palaidotas Seinų 

vyskupas Antanas Baranauskas. 
„Anykščių šilelio“ autorius pirma-
sis šiame krašte prabilo iš saky-
klos lietuvių kalba.

Vėliau lankėmės Šilainių kai-
me įsikūrusioje jotvingių-prūsų 
gyvenvietėje. Jos įkūrėjas – Pe-
tras Lukoševičius, lietuvės dzū-
kės ir tėvo prūso jotvingio sūnus. 
Iš tėvo jis sužinojo esąs pakrikš-
tytas ir jotvingiškai, turįs neofici-
alų vardą ir pavardę – Prattenis 
Klakys. Jį, jauniausiąjį iš septy-
nių vaikų, tėvas mirdamas įparei-
gojo saugoti etninių prūsų jotvin-
gių tradicijas. Įžengus pro vartus, 
mus pasitiko prūsiškas sveiki-
nimas „Kails perjasenis“ („Svei-
ki atvykę“). Baltiškosiomis savo 
šaknimis besidomintis vyras pa-
sakojo, kad dabar į beveik 8 ha 
teritoriją surinkta daugybė akme-
nų, iš kurių, pagal tėvo perduo-
tą informaciją, istorinę literatū-
rą sukomponuotos šventyklos, 
obeliskai, dievaičių stabai. Iš me-
džių suręsta prūsų gyvenvietė 
„Lauks’as“, paukščių stebėjimo ir 
ramybės bokštas, XI a. prūsų pi-
lis, aptverta smailių rąstų tvora. 
Matėme ir dar kuriamą darbą – 
būsimą taraną. Klausėmės seno-
sios prūsų kalbos skambesio, tad 
ne tik vaizdai, bet ir garsai sugrą-
žino į tolimą, bet nepamirštą bal-
tų senovę.

Paskutinis kelionės etapas – 
šventė Punsko pakraštyje, šalia 
„Užeigos“. Paragavome vietinių 
ūkininkų produktų, pasigėrėjome 
tautodailės darbais, pamatėme 
krašto saviveiklininkų teatralizuo-
tą pasirodymą, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui 
paminėti. Bendruomenės savi-
veiklininkų programoje persipynė 
senosios dzūkų dainos, žaidimai, 
pasakojimai, įdomu buvo klau-

Druskininkų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai Seinuose, prie vyskupo, poeto Antano Baranausko paminklo (skulpt. G. Jokūbo-
nis)/Antano Lankelio nuotrauka

sytis savitos šio krašto dzūkų 
šnektos. Skambiai aidėjo ir sma-
gi mokinių kapelos muzika. O 
po kiekvienos mūsų dainos apie 
Lietuvą, publika audringai plo-
jo – Trečiojo amžiaus universite-
to moterų vokaliniam ansambliui, 
vadovaujamam Virginijos Šedie-
nės. Pristatėme programą, skir-
tą Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui paminėti, tad skam-
bėjo gražiausios lietuvių poetų 
dainos ir eilėraščių posmai. Ne 
vienas vietinis šventės dalyvis 

dainavo kartu „Lopšinę gimtinei 
ir motinai“, „Ašara Dievo aky...“. 
Nuoširdžius aplodismentus žiū-
rovai skyrė ir „Bočių“ linijinių šo-
kių šokėjoms.

Punske aplankėme Švč. Mer-
gelės Marijos Dangun Ėmimo 
bažnyčią, pastatytą XVI a. pabai-
goje. Kaip mums pasakojo gidas 
Antanas Lankelis, juk dar nuo tų 
laikų Punskas visada buvo lie-
tuvybės židinys šiame krašte. 
Dar Žygimantas Augustas nu-
rodė, jog šioje parapijoje klebo-

nu gali būti skirtas tik lietuvių kal-
bą mokantis kunigas. Sužavėjo 
bažnyčios aplinka, interjeras, o 
labiausiai parapijiečių darbai, su-
kurti šių metų Žolinės atlaidams: 
iš grūdų padarytas Laisvės var-
pas, iš šiaudelių nupinti Gedimi-
no stulpai, Vaitakiemio gyventojų 
iš augalų lapų sukurta procesijos 
vėliava... Tai vis Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečio minėji-
mo ženklai. Verta buvo atvykti, 
pamatyti, išgirsti ir drauge patir-
ti dar vieną patriotizmo pamoką.

„NoStress“ – projektas, skirtas stiprinti 
psichologinę jaunuolių sveikatą

Druskininkų jaunimo užim-
tumo centras (JUC) 2018 metų 
kovo-gruodžio mėnesiais 
vykdo projektą „NoStress“, 
orientuotą į jaunuolių psicho-
loginės sveikatos saugojimą 
ir gerinimą. Projekto veiklos 
finansuojamos Druskininkų 
savivaldybės lėšomis.

Rugsėjį JUC surengti vandens 

terapijos užsiėmimai, kuriuose 
dalyviai išbandė savo jėgas ta-
pant. Taip pat organizuotas su-
sitikimas kvapų terapijos tema: 
dalyviai susipažino su aroma-
terapija bei eterinių aliejų sa-
vybėmis, poveikiu ir naudojimo 
būdais, degustavo kasdienio 
naudojimo eterinius aliejus. Ki-
tas susitikimas aromaterapijos 

tema – spalio 3-ią dieną.
Projekto „NoStress“ laikotar-

piu 14-29 m. amžiaus jaunuoliai 
turi galimybę registruotis į indi-
vidualias psichologo konsulta-
cijas.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro 

informacija

Rugsėjį JUC surengti užsiėmimai, kuriuose dalyviai išbandė savo jėgas tapant/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Jubiliejinė Adelberto Nedzelskio 
paroda – „Dar čia pat“

Į menotyrininko, Druskininkų 
garbės piliečio Adelberto Ne-
dzelskio kūrybos darbų paro-
dos ,,Dar čia pat“ pristatymą 
antradienio pavakarę į Drus-
kininkų savivaldybės viešą-
ją biblioteką gausiai susirinko 
druskininkiečiai ir miesto sve-
čiai. Šį rugsėjį Adelbertas Ne-
dzelskis pasitiko 85-ąjį savo 
gyvenimo jubiliejų. Dailinin-
ką širdingai pasveikino gau-
sus būrys jo kūrybos gerbė-
jų, Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius, buvę kolegos, dai-
lininkai, menotyrininkai, bičiu-
liai, artimieji.

Renginyje parodyta ištrauka iš 
televizijos laidos „Gyvenimo vė-
jais“ – apie A. Nedzelskį, jo pirmą-
ją kelionę į Druskininkus, darbus 
Druskininkuose. Didelę reikšmę 
A. Nedzelskio gyvenime užima jo 
kūryba – tapyba, medis, menotyri-
nis darbas; jis nuo 1965 metų da-
lyvauja respublikinėse ir grupinė-
se parodose, surengė asmenines 
parodas Lietuvoje ir užsienyje. Jo 
darbų turi įsigiję šalies muziejai, 
įvairių šalių privatūs kolekcininkai.

Parodoje „Dar čia pat“ ekspo-
nuojami 22 autoriaus darbai, visi 
jie sukurti pastarąją vasarą. Per-
sonalinėje parodoje galima pa-
matyti paveikslų, sukurtų įvairia 
tematika, tai Druskininkų gamtos 
vaizdai, peizažai, gėlės, abstrak-
čios kompozicijos. Parodos auto-
rius džiaugėsi: „Toks malonus už-

siėmimas kaip piešimas padeda 
kasmet sutraukti gausų bičiulių 
būrį į parodos atidarymą.“

Už nuopelnus saugant, tiriant ir 
populiarinant M. K. Čiurlionio kū-
rybinį palikimą bei lietuviškosios 
kultūros puoselėjimą A. Nedzels-
kiui Druskininkų savivaldybės ta-
ryba 2003-09-19 sprendimu Nr. 
T1-187 suteikė Druskininkų Gar-
bės piliečio vardą.

Paroda „Dar čia pat“ Druskinin-
kų savivaldybės viešoje bibliote-
koje veiks iki spalio 26 d. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Šį rugsėjį Adelbertas Nedzelskis pasitiko 
85-ąjį savo gyvenimo jubiliejų/Roberto Ki-
sieliaus nuotrauka
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ERGO pataria, kaip apsaugoti namus
Daugeliui gyventojų namai 

yra tvirtovė – vieta, kurioje jie 
jaučiasi saugiausiai. Kad šis 
jausmas neapleistų, pirmiau-
sia reikia apsaugoti namus 
ir juose esantį turtą nuo įvai-
rių pavojų. Draudimo bendro-
vė ERGO Lietuvoje pataria, 
kaip apsisaugoti nuo dažniau-
siai pasitaikančių situacijų, 
per kurias nukenčia gyvento-
jų turtas.

Norint apsisaugoti nuo 
ugnies – dėmesys elektros 
prietaisams

Liepsnos milžiniškų nuosto-
lių pridaryti gali akimirksniu, to-
dėl svarbu gaisro riziką namuo-
se kuo labiau sumažinti. Tam 
reikia pasirūpinti patikima ir sau-
gia elektros instaliacija ir naudo-
ti tik techniškai tvarkingus elek-
tros prietaisus. Įsitikinkite, kad 
namuose esantys laidai neįsi-

tempę, nesiremia į aštrias briau-
nas. Išeidami iš namų išjunkite 
visus elektros prietaisus. Jei jūsų 
namai šildomi krosnimis ar židi-
niais, reguliariai tikrinkite šildymo 
sistemą, išvalykite dūmtraukius. 

Nepamirškite, kad visuose na-
muose nuo šiol privalo būti įreng-
ti dūmų detektoriai. Garso signa-

lu įrenginiai įspės apie gresiantį 
pavojų, o laiku iškviesta pagalba 
padės išgelbėti gyvybes ir turtą.

Užlietas būstas – dažniau-
sia santechninė avarija

Didelių nuostolių namuose gali 
pridaryti ne tik ugnis, bet ir van-
duo. Dėl trūkusių vamzdžių, skal-
byklių vandens žarnelių ir kitų 
santechninių avarijų gali būti už-
lieti ne tik jūsų, bet ir kaimynų na-
mai. Dėl to itin svarbu tinkamai 
prižiūrėti santechninę įrangą – 
reguliariai patikrinti vamzdžių, 
vandens čiaupų, tualeto žarne-
lių būklę, be priežiūros nepalikti 
įjungtos skalbyklės. Namus pa-
liekant tuščius ilgesnį laiką, pata-
riama visai išjungti vandens tie-
kimą.

Nuo ilgapirščių padės sau-
gos sistemos ir bendruome-
niškumas

Dar viena grėsmė namams – 
vagys. Norint nuo jų apsisaugo-
ti, reikia daug šiuolaikiškų sau-
gos priemonių. Pradėti vertėtų 
nuo šarvuotų durų patikimais už-
raktais, papildomai verta įsireng-
ti signalizaciją ar namų prieigose 
pasirūpinti vaizdo stebėjimo ka-
meromis.

 Siekiant apsisaugoti nuo vagių 
labai svarbūs ir bendruomeniš-
ki kaimynai. Paprašius jų nelikti 
abejingiems pastebėjus įtartinus 
asmenis ar išgirdus triukšmą, ga-
lima išgelbėti namų turtą.

Palankus metas apdrausti
Apsisaugoti nuo turtui sukel-

tų nuostolių taip pat gali padė-
ti ir turto draudimas. Norintiems 
pasirūpinti savo namų saugumu 
šiuo metu ypač palankus me-
tas. Žmonės, iki 2019 m. sausio 
31 d. apdraudžiantys savo ne-
kilnojamąjį arba kilnojamąjį tur-

tą ERGO gyventojų turto drau-
dimu, gali nemokamai pasirinkti 
vieną iš penkių dovanų: asmens 
civilinės atsakomybės, „Pagal-
bos namuose“, dviračių ir veži-
mėlių, studento daiktų ar pamin-
klų draudimą.

„Atsižvelgdami į klientų po-
reikius, paruošėme net penkias 
dovanas – kad kiekvienas ga-
lėtų išsirinkti sau tinkamiausią. 
Asmens civilinės atsakomybės 
draudimas ir skubi meistro pa-
galba namuose pravers, ko gero, 
kiekvienam, dviračių ir vežimė-
lių draudimas aktualus mėgstan-
tiems minti pedalus ar turintiems 
mažų vaikų, o studento daiktų 
draudimas – turintiems studijuo-
jančių vaikų. Tikimės, kad visi kli-
entai ras jiems tinkamą sprendi-
mą“, – sako draudimo bendrovės 
ERGO Druskininkų skyriaus at-
stovas Vytaras Juozaponis.

Draudimo bendrovės ERGO Druskininkų 
skyriaus atstovas Vytaras Juozaponis

Informuojame, kad 2018 m. spalio 2d. 14 val. bus atliekami žemės skly-
po, esančio Dzūkijos g.7 Jaskonių k. Viečiūnų sen. Druskininkų sav. (kad. Nr. 

3865/0003:94), kadastriniai (geodeziniai) matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo (kad. Nr. 3865/0003:95) savininkus (turto paveldėtojus). Mata-

vimus atliks geodezininkas Marius Maknys  (Jaunimo g. 17-17 Alytus). 
Tel. Nr. 8-611-08028.

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr. 5908/2:146), adresu Nemuno 
kel.18, Diržų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Šio skly-
po ribų paženklinimas vyks 2018-10-08, 10 val. Kviečiame gretimų sklypų (kad. Nr. 
5908/1:95 ir 5908/2:143) įgaliotus asmenis ir paveldėtojus atvykti į žemės sklypą.

Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, tel. 8 678 80499, 
el. p.: zemata.lt@gmail.com.
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Rugsėjo 28-ąją – festivalio „Druskininkų vasara 

su M. K. Čiurlioniu“ baigiamieji koncertai 

Rugsėjo 28 dieną tarptau-
tinis menų festivalis „Drus-
kininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ su klausytojais at-
sisveikina: paskutiniai kon-
certai bus surengti keliose 
kurorto erdvėse.

12 val. į M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje muzi-
kinėje popietėje „Svečiuose pas 
Čiurlionį“ gros jaunieji Varėnos 
J. Čiurlionytės menų mokyklos 
pianistai, skambės fleitos melo-
dijos, akordeono ritmai, klausy-
simės solinio dainavimo.

14 val. Meno mokykloje bus 
surengtas tradicinis moksleivių ir 
mokytojų koncertas, apdovanoti 
Druskininkų savivaldybės moky-
klų moksleiviai – konkursų laure-
atai ir jų pedagogai; vakariniame 
koncerte muzikuos Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
pučiamųjų orkestras, vadovauja-
mas Juozo Mikolainio.

Festivalio programoje Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos muzikai ir meno ko-
lektyvai dalyvauja kasmet. Glo-
bojant mokyklos direktorei 
Onutei Olšauskienei, rengia-
mi moksleivių piešinių konkur-
sai Čiurlionio kūrybos temomis, 
laureatų darbų parodos. Mišrus 

choras „Druskininkai“ festivalį 
kasmet pasitinka prie paminklo 
M. K. Čiurlioniui, kiti kolektyvai ir 
atlikėjai muzikuoja Festivalio pa-
baigos renginiuose.

19 val. GRAND SPA Lietu-
va salėje „Nemunas“ vyks 
baigiamoji Festivalio šventė, 
į kurią, nuoširdžiai dėkodami, 
kviečiame Festivalio bendra-
darbius, partnerius, globėjus, 
rėmėjus, visus kas padėjo pa-
rengti ir įgyvendinti Festivalio 
programą. Lauksime ištikimų 
klausytojų, kurie visą vasa-
rą nebuvo abejingi Festivalio 
renginiams ir juose lankėsi. 
Koncertuos plačiai Lietuvo-
je ir užsienio šalyse pagarsė-
jęs, vienas ryškiausių chorinio 
žanro kolektyvų, 12 tarptauti-
nių konkursų laureatas Šiau-
lių berniukų ir jaunuolių choras 
„Dagilėlis“ (meno vadovas ir di-
rigentas Remigijus Adomaitis). 
Šiais metais kolektyvas pelnė 
GRAND PRIX ir absoliučiai ge-
riausio vardą V Lietuvos vaikų 
ir jaunimo festivalyje-konkurse 
„Mes Lietuvos vaikai“. Choras 
kiekvienais metais surengia 
dešimtis koncertų ne tik Lietu-
voje, bet ir prestižinėse Euro-
pos, JAV, Kinijos, kitų šalių sa-
lėse. Kiekvienas susitikimas 
su šiuo kolektyvu – klausytojus 
žavinti muzikos šventė ir atgai-
va. Maloniai kviečiame tai pa-
justi.

Rugsėjo 22-ąją pažymėjome 
143-ąsias M. K. Čiurlionio gimi-
mo metines. Ir vėl mūsų akys pir-
miausia krypo į, anot paties M. 

K. Čiurlionio, jo „numylėtuosius 
ir tolimuosius Druskininkus“. 
Lietuvos muzikų rėmimo fondui 
bendradarbiaujant su Druski-
ninkų savivaldybe, jos kultūros, 
švietimo įstaigomis, aktyviai da-
lyvaujant Druskininkų muziejų, 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos, 
Švč. Mergelės Marijos Škaplie-
rinės bažnyčios, bibliotekos, sa-
natorijų, SPA centrų bendruo-
menėms, šešioliktasis Festivalis 
pažintį su didžiuoju menininku 
atnaujino pristatydamas jo kū-
rybą – nuo žymiausių simfoninių 
poemų iki harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų, preliudų, kitų kū-
rinių, skambėjusių kiekviename 
Festivalio koncerte ar renginyje. 
Festivalio programa nuo birže-
lio 17 iki spalio 1 dienos aprėpia 
net 58 renginius – 13 koncer-
tų, 19 sakralinės muzikos valan-
dų, 6 parodas, 3 konkursus, lite-
ratūrinius skaitymus, naujausių 
leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo 
amžininkus pristatymas. Smui-
ko muzikos šventę, konferenciją 
„M. K. Čiurlionio kelias“.

Plati ir įvairiapusė šiųmetinė 
Festivalio kultūrinė programa pla-
čiai garsino ir skleidė ne tik M. K. 
Čiurlionio kompozitoriaus ir daili-
ninko vardą, kitų mūsų šalies ži-
nomų kūrėjų – kompozitorių ir at-
likėjų pasiekimus, bet ir paminėjo 
Nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-metį, Simo-
no Daukanto, Vydūno jubiliejinius 
metus, Justino Marcinkevičiaus 
dramos „Mindaugas“ 50-metį.

LMRF informacija

Kiekvienas susitikimas su choru „Dagilėlis“ (meno vadovas ir dirigentas R. Adomaitis) – klausytojus žavinti muzikos šventė/LMRF ar-
chyvo nuotrauka 

Druskininkų ROTARY klubo 
dovana „Atgimimo“ mokyklos 

mokiniams– 500 atšvaitų

Druskininkų ROTARY ir „Interact“ jaunųjų rotariečių klubo nariai kartu su Druskininkų 
policijos pareigūnais „Atgimimo“ mokykloje surengtoje akcijoje dalino atšvaitus, skatinda-
mi mokinius saugiai elgtis kelyje/„Atgimimo“ mokyklos nuotraukos

Prasidėjus mokslo metams, 
kai keliuose padaugėja jau-
nųjų eismo dalyvių – moki-
nių, saugaus eismo tema tam-
pa labai aktuali. Tuo, kaip 
įdomiai ir patraukliai primin-
ti vaikams, kodėl taip svarbu 
saugoti kelyje save ir kitus, 
kokios svarbiausios pėsčio-
jo eismo dalyvio pareigos – 
pasirūpino Druskininkų RO-
TARY klubo, Druskininkų 
policijos komisariato atstovai 
ir „Atgimimo“ mokyklos di-
rektorė Danutė Časienė. Rug-
sėjo 19 d. „Atgimimo“ moky-
klos pradinių ir 5-ųjų klasių 
– iš viso 475 mokiniai ir jų mo-
kytojai – dalyvavo saugaus 
eismo kelyje pamokose. Kie-
kvienam priešmokyklinio ir 
bendrojo  ugdymo 1-5 klasių 
mokinukui įteikta po atšvaitą. 
Atšvaitus padovanojo  Drus-
kininkų ROTARY klubas.

Saugaus eismo kelyje pamokas 
„Atgimimo“ mokyklos aktų salė-
je vedė Druskininkų policijos pa-
reigūnai Edita Urbonienė, Gie-
drius Alminas, Egidijus Žagunis. 
Mokiniai dalyvavo pokalbiuo-
se, filmukų saugaus eismo tema 
pristatymuose, jiems buvo de-
monstruojami atšvaitai, paaiškin-
ta, kaip juos tinkamai segėti. Vai-
kai atsakinėjo į pareigūnų jiems 
užduotus klausimus, taip įtvirtin-
dami savo žinias apie saugų eis-
mo dalyvio elgesį.

Renginyje dalyvavo Druskinin-
kų ROTARY klubo prezidentas 
Vytautas Kuneika, klubo nariai 
Evaldas Matulevičius, Modes-
tas Vitkauskas, Albertas Kati-
lovskis. Druskininkų rotariečiai 
jau 22-ejus metus vykdo socia-
linius, kultūrinius, labdaros pro-
jektus, skirtus Druskininkų kraš-
to bendruomenei. Jau trečius 

metus „Ryto“ gimnazijoje vei-
kia ir „Interact“ jaunųjų rotarie-
čių klubas. Šio klubo prezidentė 
Evita Cololo kartu su klubo na-
rėmis Emilija Širvinskaite, Doro-
tėja Dyburyte ir Vilte Akstinaite 
bei Amsterdamo jaunimo „Ro-
taract“ klubo nare Paulina Ka-
tilovskyte išdalino 500 atšvaitų 
mokiniams ir jų mokytojams šio-
se saugaus eismo pamokose. 
Paulina Katilovskytė papasa-
kojo apie olandų saugaus elge-
sio kelyje įpročius, jų atidumą, 
rūpinimąsi vienų kitais ir palin-
kėjo mokiniams būti atsargiems 
kelyje. V. Kuneika pasidžiau-
gė „Atgimimo“ mokyklos ben-
druomenės aktyvumu, paragi-
no vaikus atidžiai elgtis gatvėje, 
linkėjo saugiai iš mokyklos su-
grįžti namo. A. Katilovskis pri-
minė, kad jaunieji eismo daly-
viai, pirmiausiai, žinoma, patys 
turėtų būti atidūs kelyje, tačiau 
patikino, kad kiekvieno vaiko 
saugumas rūpi ne tik šeimai ar 
mokytojams, bet ir Druskinin-
kų ROTARY klubo nariams kaip 
kartu, bendruomenėje, gyve-
nantiems druskininkiečiams.

Pamokų organizatoriai ir da-
lyviai tikisi, kad įtvirtintos ži-
nios apie saugų eismą gatvėse 
ir keliuose bei atšvaitas, būtino-
ji saugumo tamsiuoju metų laiku 
priemonė, padės mokiniams lai-
mingai pasiekti kelionės tikslą. 
„Atgimimo“ mokykla dėkoja Drus-
kininkų rotariečiams už gražią ini-
ciatyvą, o Druskininkų policijos 
komisariatui – už smagias ir įdo-
mias saugaus eismo pamokėles 
bei nuoširdžiai sveikina visus pa-
reigūnus su artėjančia jų profesi-
ne švente – Angelų sargų diena!

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos informacija 
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Užuojautos

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

Nuoširdžiai užjaučiame Lorentijų ir Donatą,
dėl mylimo tėvelio  Vito Muzikevičiaus mirties.

Bendrijos „Viltis“ gyventojai

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

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės,

Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas
pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes.

(B. Brazdžionis)

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems palydėti į amžiną 
kelionę Kęstutį Gimbutį – giminėms, artimiems kaimynams, pa-
žįstamiems, Neravų kaimo bendruomenės pirmininkui Benjami-
nui Čepui, laidojimo namams „Nutrūkusi styga“.

Žmona Violeta, dukros, mama,broliai

Renginiai
Rugsėjo 27 d. 17.00 val. knygos 

„Daktaras Jurgis Gediminas Rimdeika“ 
pristatymas (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugsėjo 27-30 d. Turizmo dienos 
„Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“. 
Daugiau informacijos www.druskinin-
kukulturoscentras.lt

Rugsėjo 30 d. 19 val. Šiuolaikinės 
muzikos koncertas Kūrinius atliks Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 
šiuolaikinės muzikos ir improvizaci-
jos studentai Kristupas Gikas (fleita), 
Simonas Kaupinis (tūba), Kazimie-
ras Jusinskas (saksofonas), Monika 
Kiknadzė (altas), Domantas Razmus 
(perkusija) ir Kristupas Kmitas (perku-
sija). Jiems vadovauja žymus lietuvių 
kompozitorius Vykintas Baltakas.

(Druskininkų bažnyčia, įėjimas ne-
mokamas).

Spalio 1 d. (pirmadienį) 14 val. kvie-
čiame į Trečiojo amžiaus universiteto 
Mokslo metų atidarymo šventę. Daly-
vaus seimo narė Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė. („SPA Vilnius Druskinin-
kai“ , K. Dineikos g. 1)

XVI tarptautinis menų festivalis 
„Druskininkų vasara su 

M. K. Čiurlioniu“
Festivalio pabaigos renginiai:

Rugsėjo 28 d., penktadienį, 12 val. 
M. K. Čiurlionio memorialiniame mu-
ziejuje 

Muzikos popietė „Svečiuose pas 
Čiurlionį“

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos meno kolektyvai, solistai

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Čiurlio-
nytė, K. Vasiliauskaitė, A. Piazzolla ir kt.

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje:

Druskininkų savivaldybės mokyklų 
moksleivių rašinių, dailės konkursų ir 
muzikinės viktorinos „Fantastinis M. K. 
Čiurlionio kūrybos pasaulis“ laureatų 
darbų paroda, laureatų apdovanojimas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos moksleivių ir jų mokytojų pa-
rengtas koncertas

19 val. GRAND SPA LIETUVA sa-
lėje NEMUNAS: 

Druskininkų moksleivių dailės kon-
kursų čiurlioniškąja tema laureatų dar-
bų paroda 

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras 
„Dagilėlis“. Meno vadovas ir dirigentas 
Remigijus Adomaitis. Koncertmeisterė 
Daiva Šulcaitė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos pučiamųjų orkestras. Vado-
vas Juozas Mikolainis.

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Au-
gustinas, L. Vilkončius, M. Flecha, N. 
Sinkevičiūtė ir kt.

Parodos

Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 15 val. 
V. K. Jonyno galerijoje atidaroma J. 
Monkutės-Marks grafikos paroda „Do-
vana Tėviškei“ (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9)

Stasio Eidrigevičiaus paroda „Hom-
mage a Čiurlionis“  (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 35, iki spalio 5 d.)

 Paroda „Dr. Juozo Petro Kazicko gy-
venimo istorija“ (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9, iki rugsėjo 30 d.)

Gyvenimo jau užversta knyga,
nors daug dar lapų liko neskaitytų.

Tu išėjai su didele kančia,
Net nesulaukęs naujo ryto.

Nuoširdžiai užjaučiame Eriką Čekavičienę 
dėl mylimo sūnaus netekties.

Buvę klasės draugai

Skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Donatą ir Lorentijų Muzikevičius.

Medžiotojų klubas „Nemunas“

Nuoširdžiai dėkojame  Druskininkų  ligoninės  vidaus ligų gydy-
mo skyriaus vedėjai Nijolei Šavelskienei, gydytojai Zinaidai Pe-
tronėlei Nakienei, visam skyriaus personalui, chirurginio skyriaus 
slaugytojai Zinai Maknienei, klebonui Mons. Žydrūnui už  nuošir-
dų  rūpestį.  AČIŪ artimiesiems, draugams, bendradarbiams, kai-
mynams,  užjautusiems ir padėjusiems mums skaudžią netekties 
valandą, mirus mylimai Mamai Stasei Juškienei.

Dukra ir sūnus su šeimomis

Negailestingas likimas skaudžiausias jauno žmogaus širdžiai, 
kuri buvo pasiruošusi pažinti pasaulį ir jį mylėti. 

Išėjimo skausmas paliečia kiekvieną, pažinojusį Karolį. 

Nuoširdžiai užjaučiame Karolio Juškevičiaus artimuosius 
linkėdami stiprybės.

„Ryto“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai

UAB „PARAMA“ siūlo nuolatinį darbą MECHANIKUI
 Reikalavimai:
• Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
• Kelių statybinių mašinų , mechanizmų bei  autotransporto 

remonto,  priežiūros ir darbo organizavimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Pareigingumas.

CV siųsti  el. p.: info@alytausparama.lt 
arba registruotis tel.:  8 615 14 903
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2018.09.29 d.
Šeštadienis

2018.09.28 d.
Penktadienis

2018.09.30 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė 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. 

Visuomenės priešai.
01:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 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 Kelmic-

kaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „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 „Madagaskaro pingvinai“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas“.

23:00 „Aušros kariai“.
00:55 „Vaikštant tarp antkapių“ (k.).
03:00 „Persikėlimas“ (k.).
05:00 „Rouzvudas“.
05:45 „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 Gyvūnų policija. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Sąjungininkai.
23:25 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.
01:20 Muškietininkai amžinai.
03:00 Snoudenas (k). 

06.20  Programa.
06.24  TV parduotuvė.
06.40  TV Europa pristato. 

„Vyrų šešėlyje. Liuda Vieno-
žinskaitė-Purėnienė“. 

07.10  Lietuva tiesiogiai.
07.40  „Gluchariovas“.
08.50  „Moterų daktaras“.
10.00 Partizanų keliais 2. 
10.30 Grįžtu namo. 
11.10 „Baudėjas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30  TV parduotuvė.
13.45  „Gluchariovas“.
14.55  „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00  Reporteris. 
16.30  Gyvenimo būdas.
17.00  „Moterų daktaras“.
18.00  Reporteris. 
18.47 Keliauk su „Reporteriu“. 
18:55 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
19.00  „Baudėjas“.
20.00  Reporteris. 
20.30  Grilio skanėstai. 
21.00  „Merginos iš Ukrainos“.

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 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena. 
21:00 Kario kumštis.
22:50 Juodasis lietus (k).
01:15 „Strėlė“.
02:00 „Reali mistika“ (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).

07:00 Gimtoji žemė. 
07:25 Premjera. Tegyvuoja rokas!.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Misija „Galapagai“. Gyvybės katilas.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 4.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Pamatyti savo širdį.
00:15 Visuomenės priešai  (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2. Dykumos (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Misija 

„Galapagai“. Gyvybės katilas (k.).
04:25 Džesika Flečer 4 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 

kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Stebu-

klingi metų laikai. Naujoji Anglija.
13:00 Pasaulio dokumentika. Singa-

pūras – klestintis atogrąžų rojus. Lau-
kinės gamtos apsuptyje.

13:55 Puaro.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Leitis. 
21:50 Premjera. Suknelė vestuvėms.
23:30 Akistata su dinozaurais.
00:50 Pasaulio dokumentika. Stebu-

klingi metų laikai. Naujoji Anglija (k.).
01:45 Pasaulio dokumentika. Singa-

pūras – klestintis atogrąžų rojus. Lau-
kinės gamtos apsuptyje (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė 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 polici-

ja 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.).

07.00  Programa.
07.04  TV parduotuvė.
07.20  „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30  Kaimo akademija.

09.00  Šiandien kimba. 
10.00 „Pasaulio turgūs. Barselona“. 
10.35 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 
11.10 Ekovizija. 
11.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
11: 40 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.50  „Širdies plakimas“.
16.00  Žinios.
16.20  Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
16.55  2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Singapūro GP apžvalga.
18.00  Žinios.
18.30  „Namas prie šaltinio“.
20.00  Žinios.
20.30  „Namas prie šaltinio“ (tęs.). 
21.00  „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Šėtono medžioklė“.
00.50 „Širdies plakimas“.
02.50  „Merdoko paslaptys.
04.15  Skinsiu raudoną rožę.
04.40  „Juodosios katės“.
05.30  Grilio skanėstai. 
06.00 Skinsiu raudoną rožę.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba 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 „Inoekspertai“. 
12:00 „Paslaptinga karalystė“.
14:00 „Popieriniai miestai“.
16:10 „Simpsonai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Džonas Karteris“.
22:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Marsietis“.
01:00 „Kaip susigrąžinti ją per 7 die-

nas“ (k.).
02:30 „Aušros kariai“ (k.).
04:10 „Kaulai“.
05:00 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba 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 „Mėnulio princesė“.
13:35 „Knygų vagilė“.
16:10 „Simpsonai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Paskutinė tvirtovė“.
00:10 „Marsietis“ (k.).
02:50 „Džonas Karteris“ (k.).
05:05 „Naujakuriai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).

08:55 „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 „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 „Nuodėmių daktaras“.
01:00 „Kaulai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:35 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:50 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:35 „Naujokė“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“. 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:10 „Riterių princesė Nela“. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 „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. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 PREMJERA Kaip Liveta pa-

sakys. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Samdo-

mas žudikas. Nuodėmių atleidimas.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 Lūžio taškas (k). 

07.00  Programa.
07.04  TV parduotuvė.
07.20  „Pasaulis iš viršaus“ 

. 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. 
17.25  „Neišsižadėk“.
18.00  Žinioi.
18.30  „Neišsižadėk“ (tęs.). 
20.00  Žinios.
20.25  „Šėtono medžioklė“.
22.00 Žinios.
22.30  „Šėtono medžioklė“ (tęs.). 
23.00 „Iššūkis“.
01.00  „Moterų daktaras“.
02.55  „Baltoji vergė“.
04.30  „Iššūkis“.
06.00  „Pavojingiausios kelionės. 

Vietnamas“. 
06.30  „Nuostabūs pojūčiai“. 

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Grilio skanėstai. 
06.50 Šiandien kimba.

07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „24/7“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 PREMJERA. „Mentų karai: 

Kijevas. Užpuolikai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 

06:15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (k).

08:45 Sveikatos ABC. 
09:00 „Nutrūkę nuo gran-

dinės“. 
09:30 „Varom!“.
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Gyvūnijos stebuklai“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:50 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:50 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:30 Raudona linija. 
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija - 

Nevėžis. Tiesioginė transliacija
19:30 Free Fest. Festivalis Rotušės 

aikštėje. 
21:50 MANO HEROJUS Neribota 

prieiga.
23:45 AŠTRUS KINAS Skambutis 2.
01:50 „Strėlė“ (k).

06:30 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė (k). 

07:30 „Gyvūnijos stebuklai“ (k). 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-

to etapas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Katės ar šunys? Kas geresnis“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:50 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:50 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:30 Raudona linija. 
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas - 

Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Nepaprasti italų nuotykiai Ru-

sijoje.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:40 Kario kumštis (k).
01:20 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
03:20 Skambutis 2 (k).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-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“. 
09:20 Misija „Karvės“.
10:50 Netikšunis.
12:30 Galaktikos gelbėtojai.
14:30 Ieškokit Gudručio! 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Aklosios per-

klausos. 
22:00 Lūžio taškas.
00:10 Gyvų neliks.
01:50 Devyni gyvenimai (k).

22.00 Reporteris. 
22.55 Keliauk su „Reporteriu“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10  „Bitininkas“.
02.15 „Baudėjas“.
03.10  „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“.
03.55  „Moterų daktaras“.
04.35  „Baudėjas“.
05.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00  „Pavojingiausios kelionės. 

Tadžikija“. 
06.30  „Nuostabūs pojūčiai“. 

02:35 Klausimėlis.lt (k.).
02:50 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).

08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:20 „Ponas Bynas“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Varlių kara-

lystė 2. Nuotykiai užšalusiame ežere.
11:35 Padangių gimnazija.
13:40 Šaunioji beždžionė.
15:30 Sklinda gandai.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nin-

dzės. Šešėlių įkaitai.
21:45 Devyni gyvenimai.
23:30 Uošvio tvirtovė.
01:35 Sąjungininkai (k). 

2018.10.01 d.
  Pirmadienis
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2018.10.03 d.
Trečiadienis

2018.10.04 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (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. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1.
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 polici-

ja 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „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 

„12 galimybių 2. Perkrauta“.
22:25 „Filmo pertraukoje - „Vikin-

glotto““.
22:30 TĘSINYS „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
23:55 „Nuodėmių daktaras“.
00:55 „Kaulai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:25 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:15 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:40 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:30 „Naujokė“.

06:10 „Televitrina“. Lietuva.
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Gero vakaro šou“ (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 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „12 galimybių 3. Padėtis be 
išeities“.

23:45 „Nuodėmių daktaras“.
00:40 „Kaulai“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:15 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:05 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:30 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:20 „Naujokė“.

06:00 Dienos programa. 
06:05 „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 Kaip Liveta pasakys. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Menas 

vogti.
00:20 „Akloji zona“.
01:15 Skubi siunta (k). 

06:00 Dienos programa. 
06:05 „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. PREM-

JERA Vidury vandenyno.
00:50 „Akloji zona“.
01:40 Menas vogti (k).
03:15 Alchemija XXXI. Visa tiesa 

apie vamzdį. 
03:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.05.55 Programa.
05.39 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi.
07.00 Skinsiu raudoną rožę. 
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 Gyvenimo būdas. 
10.00 „Namas prie šaltinio“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 PREMJERA. „Mentų karai: 

Kijevas. Užpuolikai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Patriotai“. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Nuoga tiesa. 
00.30 Gyvenimo būdas. 
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Baudėjas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Baudėjas“.
05.35 „Neprijaukinti.Aliaska“. 

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Vantos lapas. 

07.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „Patriotai“. 
10.00 „Neišsižadėk“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
18.55 PREMJERA. „Mentų karai: 

Kijevas. Užpuolikai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
23.00 „Patriotai“. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Baudėjas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Baudėjas“.
05.35 „Neprijaukinti. Jukonas“.

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Kaimo akademija.

07.20 Gyvenimo būdas. 
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „Ant bangos“. 
10.10 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.
10.20 „Širdies plakimas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 PREMJERA. „Mentų karai: 

Kijevas. Užpuolikai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Baudėjas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“.
04.45 „Baudėjas“.
05.35 „Neprijaukinti. Afrika“. 

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. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20:30 Info diena. 
21:00 Gyvatės lėktuve.
23:10 Projektas „Monstras“ (k).
00:45 „Strėlė“.
01:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

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. Specia-

liųjų 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. Šiauliai - 

Skycop. Tiesioginė transliacija
21:00 Teisingumo misija.
23:05 Gyvatės lėktuve (k).
01:05 „Strėlė“.
02:00 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

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. Dzūkija - 

Neptūnas. Tiesioginė transliacija
21:00 Aukšta įtampa.
22:55 Teisingumo misija (k).
00:55 „Strėlė“.
01:50 „Reali mistika“ (k).

2018.10.02 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (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 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Koncertas, skirtas Lietuvos 

policijos 100-mečiui paminėti. 
23:10 Premjera. 12 beždžionių 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Mokytis niekada ne-

vėlu“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „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 

„12 galimybių“.
00:15 „Nuodėmių daktaras“.
01:10 „Kaulai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:45 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:00 „Nuodėmių daktaras“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 „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 Kaip Liveta pasakys. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Skubi 

siunta.
00:20 „Akloji zona“.
01:15 Samdomas žudikas. Nuodė-

mių atleidimas (k). 

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. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20:30 Info diena. 
21:00 Projektas „Monstras“.
22:40 Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje.
00:45 „Juodasis sąrašas“ (k).
01:40 „Gyvi numirėliai“ (k).

23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempi-
onatas. Rusijos GP apžvalga. 

00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas “.
02.10 „Baudėjas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Baudėjas“.
05.35 Neprijaukinti. Kodjako sala“.

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 (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1 (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 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

Pigiai griauname 
senus medinius 

statinius.  
Tel. +370 653 33300

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Perkame nerūšiuotus obuolius. Kaina 
– 1 kg/4 ct . Tel. 8 603 29742Brangiai perku mišką (gali 

turėti bendrasavininkių, būti 
neatidalinta, su skolomis, 

areštuotas). Sutvarkau doku-
mentus. Tel. 8 644 55355
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25 %.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

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

Siūlome darbą transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

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 

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Dėmesio! Paskubėkite!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Kursų pradžia spalio 2 d. 17 val.

Gardino g. 1, Druskininkai

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

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

Kasame tvenkinius, tvenkinius, kūdras. 
Darbus at l iekame greitai  ir  kokybiškai. 

Konsultuojame visais susijusiais klausimais. 
Tel.  8 602 21748

Apdailos ir santechnikos darbai. 
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676

Parduodamas 2 kambarių 
50 kv. m butas M. K. Čiurlio-

nio g., 5 aukšte, renovuotame 
name, butas tvarkingas, su-
remontuotas. Kaina – 42000 

Eur. Tel. 8 654 99573

Parduodame 
juodžemį, galime 
pristatyti į vietą.  
Tel. 8 698 72320

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos.

Paskolų ir skolų refinansavimas.
Galimybė pasiskolinti 

papildomai.
Tel. 8 608 79790

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspedito-
riams. Tel. 8 687 93693

Įmonių, superkančių grybus, dėmesiui! Perkamos džiovintos 
musmirės (lot. amanita muscaria). Tel. 8 618 52595

Pigiausia taksi Druskininkuose! 
Iškvietimas – nemokamas. Surinkus 7 
spaudus, 8 važiavimas nemokamas. 

Tel.: 8 653 99907, 8 623 99900
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Asmeniniai skelbimai
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina – 
39000 Eur. Tel. 8 687 37575

Gyvenamas namas su ūki-
niais pastatais 17 a sklype Lei-
palingyje. Kaina – 36700 Eur.  
Tel. 8 694 52629

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kie-
tu kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklypas. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

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

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

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

Sodo sklypas Jaskonyse. Yra vei-
kiantis gręžinys, elektra, namo 
pamatai, šalia autobusų stotelė. 
Kaina – 10000 Eur. Galima derė-
tis. Tel. 8 655 58194

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuo-
to kelio, netoli elektra. Kaina – 
8990 Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

25 kv. m malkomis šildomas gara-
žas Neravų g. Kaina – 3000 Eur. 
Tel. 8 693 56292

Garažas prie JUC.  
Tel. 8 620 11235

Sodyba Pivašiūnų sen., Aly-
taus raj. 40 a namų valdos skly-
pas, vienkiemis. Yra trifazis, 
vandentiekis, atlikti geodeziniai 
matavimai. Kaina – 17000 Eur.  
Tel. 8 652 35162

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

„WV Passat“ 2006 m., 2 L dyze-
linas, 103 kW, universalas, juo-
dos spalvos. Kaina – 3100 Eur.  
Tel. 8 628 87825 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą 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“, „Dovano-
ju“, „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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas 2 aukšte iš 3, 
Antakalnio g. Tel. 8 687 13513

1 kambario butas Vytauto g.  
Tel. 8 685 48849

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardi-
no g. 56 G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

2 kambarių 50 kv. m butas Veisie-
juose. Tel. 8 698 48621

2 kambarių butas 1 aukšte iš 5, 
Gardino g. su priestatu (po juo 
įrengtas garažas, rūsys ir kitos 
patalpos). Tel. 8 620 27058

2 kambarių 34 kv. m butas 3 aukš-
te iš 9. Tel. 8 610 91301

„Audi 80“ („bulka“) dalimis.  
Tel. 8 621 83124

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

„Audi 80“ 1992 m., 2 L benzinas, 
TA iki 2020 m. Tel. 8 615 62385

„Opel Frontera“ 1999 m., 2,2 L 
dyzelinas, TA iki 2020 m.  
Tel. 8 652 35162

Traktorius „Fiat“ su diskine šiena-
pjove, traktorius JUMZ su padar-
gais. Tel. 8 652 35162

„Peugeot 406“ dalimis.  
Tel. 8 617 39430

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 685 50393

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Kiaulė ir maistinės bulvės. Bul-
ves atvežame į namus.  
Tel. 8 601 22865

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm įstrižainė), TV prie-
dėliai po 17 Eur; pulteliai nuo 3 
Eur. Tel. 8 686 43600

Katilas „Viadrus“, boileris, benzi-
ninė žoliapjovė, dviračiai, televi-
zoriai. Tel. 8 616 48116

Trifazis suvirinimo aparatas su ka-
beliais už 150 Eur; naujas skysto 
kuro šildymo katilas už 160 Eur; 
trifazis „kreizas“ su obliavimo stalu 
už 250 Eur. Tel. 8 670 71386

Naudota dvigulė lova 160x200 
cm su čiužiniu ir patalynės dėže. 
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 620 62635

Dviračiai: vyriškas „Vortex“ už 
85 Eur; vyriškas „Conway“ už 85 
Eur; moteriškas „Kattler“ už 95 
Eur; moteriškas BBF už 170 Eur.  
Tel. 8 623 53377

Parduodu sauskelnes suaugu-
siam Tena, tel. 860211545

4/4 senovinis smuikas.  
Tel. 8 692 17745

Gero išplanavimo sukomplektuoti 
triušių narvai ir mediniai langų rė-
mai su stiklais. Tel. 8 686 08616

Odinis miegamasis kampas, „Via-
sat“ antena, šuns būda, lauko 
tualetas, ketaus krosnis, lauko 
baldai, malkinės sandėliukas.  
Tel. 8 656 38881

Guminė valtis „Storm“.  
Tel. 8 616 43408

Elektrinis trifazis šlifiuoklis už 20 
Eur; naudotas šaldytuvas „Zanis-

si“ už 70 Eur; elektrinė keptuvė 
„Hot Pen“ už 15 Eur; fritiūrinė už 
15 Eur; duonos skrudintuvė už 5 
Eur; laidinis telefonas už 5 Eur. 
Tel. 8 613 23590

Telefonas „Samsung E7“ (yra ma-
žas skilimas) už 45 Eur; telefonas 
„Samsung S6 Edge Plius“ su visu 
komplektu už 185 Eur; Wifi ka-
mera, galimybė telefone stebėti 
realų vaizdą namuose už 45 Eur.  
Tel. 8 623 53377

Sienų šlifavimo mašina „Žirafa“ už 
50 Eur; kampų pjovimo staklės už 
10 Eur; senovinė kojinė siuvimo ma-
šina „Neuman“ už 50 Eur; prožekto-
rius ant stovo už 12 Eur; elektrinis 
medžio pjovimo pjūklas „Makita“ už 
50 Eur; dažų-klijų elektrinis maišy-
tuvas už 40 Eur. Tel. 8 674 22713

Perka

3-4 kambarių butą Druskininkuo-
se, netoli centro. Gali būti be re-
monto. Tel. 8 628 75156

Butą arba sodą (10 km aplink 
Druskininkus). Tel. 8 623 53377

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Ieško darbo

56 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 626 38308

Nuoma

2 asmenų šeima nebrangiai iš-
sinuomotų 1 kambarį ar sodo 
namelį, tinkantį gyventi žiemą.  
Tel. 8 679 04226

Išnuomojamas 2 kambarių butas. 
Tel. 8 622 94035

Išnuomojamas 34 kv. m butas 
renovuotame name prie M. K. 
Čiurlionio muziejaus (balkonas, 
internetas, baldai). Kaina – 150 
Eur +komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 679 57867

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Gardino g. Tel. 8 611 48844

Išnuomojami 2 kambariai 3 kam-
barių bute. Tel. 8 613 23590

Kiti

Šeštokei mergaitei ieškome 
mokytojo padėjėjo (-os), ga-
linčio padėti mokytis lietuvių 
kalbos ir ruošti namų darbus.  
Tel. 8 605 81723

Reikalingas žmogus, galintis 
supjauti ir sukapoti malkas, pa-
tvarkyti langus ir grindjuostes.  
Tel. 8 634 54310
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buhalterinės apskaitos paslaugas, 
konsultuojame su buhalterine veikla 

susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692


