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Leipalingio klebonas P. Marčiulionis: „Didžiausias džiaugsmas –
matyti gyvąjį tikėjimą žmonių veiduose“
Naujai sukurta
taryba ėmėsi
turizmo ir kurorto
vystymo reikalų

2 psl.

Kelionė aplink
Žemę – su
Druskininkų vardu

3 psl.

Leipalingio klebonas P. Marčiulionis sako, kad kunigui didžiausia laimė – bendrystė su Dievu ir jo parapijiečių gilus tikėjimas. Dievo meilė yra tas tikrasis džiaugsmas/Justino Kygos nuotrauka

Miglė Krancevičiūtė
Kunigas Paulius Marčiulionis
Leipalingio parapijai ir bažnyčiai vadovauja jau 13 metų.
Kaip jis pats sako, per tiek metų
spėjo pasikeisti beveik visa
karta, ir bažnyčiai tai yra labai
juntamas pokytis: „Kai tik atėjau į parapiją, priprasti buvo
sunku, bet tikinčiųjų ratas buvo
kur kas platesnis, nei yra dabar.
Šiuo metu dauguma aktyviausių ir artimiausių parapijiečių
jau iškeliavę į dangų, o religija
liko veikiau kaip tradicija, žmonėms pamiršta tikėti.“ Leipalingio parapijos klebonas su
„Mano Druskininkai“ skaitytojais dalijasi mintimis apie savo
kelią, tikėjimą ir kasdienybę,
dirbant Dievo skirtus darbus.
– Ar būti kunigu – sunkus
darbas?
– Tai nėra darbas, veikiau –
tarnystė. Jeigu kunigystė būtų
darbas, būtų daug paprasčiau
– išmušė septyniolikta valanda,
telefoną išjungiau ir sėdžiu ramiai
iki aštuntos ryto...
O būna, kad skambina naktį,
reikia važiuoti į ligoninę. Tad turiu
būti pasiruošęs 24 valandas per
parą. Parapija negali likti be klebono, jeigu reikia kažkur išvykti,
turiu susitarti su kunigu, kuris
mane pakeistų, į kurį žmonės galėtų kreiptis. Pavyzdžiui, išeinant
atostogų, kunigas turi parašyti

raštą Vyskupui, nurodydamas,
kas jį pavaduos, kad parapija neliktų be priežiūros.
– Kalbant apie atostogas –
kada paskutinį kartą atostogavote ir kur?
– Šiais metais pavyko išvykti
dviem savaitėms. Su draugu aplankėme dvi Italijoje esančias
šventoves ir automobiliu keliavome net iki Graikijos. Keliaudami,
kasdien aukodavome mišias, nes
nuo maldos ir Dievo atostogų nebūna. Įdomiausia būdavo aukoti
mišias vietose, kuriose būdavo
maža katalikų bendruomenė.
Pavyzdžiui, viena iš įdomių vietų
buvo Skopje miestas Makedonijoje, musulmoniškame krašte. Tai
buvo labai įdomi patirtis.
– Ar žmonėms vis dar keista,
kad ir kunigui reikia atostogų?
– Manau, kad vis dar stebisi. Bet
net pagal Kanono teisę, kunigas
per metus turi mėnesį atostogų.
Tiesa, visą mėnesį atostogauti
būtų sudėtinga, nes labai sunku
surasti sau pamainą.
– Kas kunigystėje Jums sunkiausia? Gal šalti žmonės? Gal
nusistovėję stereotipai, kad
kunigas, ne žmogus, o šventojo paveikslėlis?
– Kartais sunku, kai tenka pasijausti labiau administratoriumi,
nei kunigu. Atrodo, praleidau tiek
metų seminarijoje, mokiausi apie

Šventąjį raštą, tikėjimo tiesas, o
žmonės kreipiasi tik dėl laidotuvių, krikštynų ar mišių užpirkimo.
Tikėjimo klausimus užduoda tik
Jurgio Matulaičio draugijos nariai
mūsų bendruose užsiėmimuose.
Tik ši grupelė iš daugiau kaip dvidešimties narių susitraukė iki 5-6.
Kartais sunku ir dėl to, kad žmonės į kunigą žiūri lyg pro padidinamąjį stiklą.
– O kas teikia džiaugsmą?
– Man didžiausias džiaugsmas
– matyti gyvąjį tikėjimą žmonių
veiduose. Kai žmonės į bažnyčią
ateina ne iš pareigos, o iš noro susitikti su Jėzumi Kristumi. Smagu
ir tada, kai parapijiečiai kreipiasi
kokiais nors tikėjimo klausimais,
norėdami pažinti Dievą. Man labai gera, kai žmonės ateina išpažinties ir po jos priima Kristų.
Neapsakoma laimė paliudyti kito
įtikėjimą!
Džiaugsmą gali suteikti ir labai
paprasti dalykai. Aš laisvalaikiu
skaitau, vaikščioju po apylinkes,
einu į bažnyčią, meldžiuosi. Ir
man visa tai teikia džiaugsmo.
Bet kunigui didžiausia laimė –
bendrystė su Dievu ir jo parapijiečių gilus tikėjimas. Dievo meilė
yra tas tikrasis džiaugsmas.
– Per 13 metų Leipalingio bažnyčia tikrai pasikeitė. Papasakokite, kokie darbai nuveikti?
– Šiuo metu tvirtiname pamatus,
ruošiame dažymui, kad bažnyčia

būtų balta ir graži, tvarkinga. Šis
darbas – tikras galvos skausmas,
nes kasmet tenka jį kartoti. Tačiau
nesinori, kad bažnyčia atrodytų
apleista ir nutriušusi.
Pats pirmasis mano noras buvo
apšildyti bažnyčią, kad žiemą nebūtų taip šalta. Nusprendėme tai
padaryti, pasinaudojant Lenkijoje
populiaria technologija – ant suolų
patiesiant šildomus paklotus. Toks
malonumas kainuoja tikrai brangiai. Paprašėme Druskininkų ir
Lazdijų savivaldybių, kad paaukotų, nes mūsų parapija apima
jas abi. Abi savivaldybės suaukojo
beveik visą reikiamą sumą, o parapijiečiai taip pat surinko reikiamų
pinigėlių, taip beveik padvigubindami reikiamą sumą. Kadangi pinigai jau buvo suaukoti, reikėjo būtinai juos panaudoti kokiam nors
svarbiam tikslui, todėl nusprendėme išdažyti ir atnaujinti bažnyčios vidų, nes jis buvo neliestas
jau 40 metų. Mano akimis, tokia
galimybė, tai niekas kitas, kaip tik
stebuklas ir Dievo malonė.
– Kada ir kaip atradote tikėjimą ir Dievą?
– Augau katalikiškoje aplinkoje,
nuo 11 metų pradėjau patarnauti
mišiose. Kai buvau dar visai mažas, mama kas sekmadienį vesdavosi į bažnyčią. Dar mišioms
neprasidėjus, klausdavau, kada
baigsis ir galėsime
eiti
namo.

5 psl.

Druskininkų
savivaldybės
administracija –
viena iš mažiausiai
darbuotojų turinčių
savivaldybių

3 psl.

„Snow Arenoje“
surengtas
devintasis
Druskininkų kaimo
bendruomenių
sąskrydis

4 psl.

Kitas savaitraščio
„Mano
Druskininkai“
numeris išeis
rugpjūčio 22 d.
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Naujai sukurta taryba ėmėsi turizmo ir kurorto vystymo reikalų

Druskininkų turizmo ir kurorto vystymosi taryba jau sušaukė pirmąjį posėdį/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Tai, kad Druskininkams ypač
svarbūs turizmo ir kurorto plėtros reikalai, įrodo faktas, jog
praėjusį mėnesį Druskininkų
savivaldybės
taryba
įkūrė
naują instituciją – Druskininkų
turizmo ir kurorto vystymosi
tarybą (DTKVT), kurioje – Savivaldybės ir verslo atstovai.
Naujai įkurta taryba jau sušaukė pirmąjį posėdį.
Pristatė plėtros viziją
Posėdžio metu buvo pristatyti
šios tarybos nuostatai, patvirtinta
vadovybė. Tarybos pirmininku
išrinktas meras Ričardas Malinauskas, o jo pavaduotoju – verslininkas, Druskininkų klubo prezidentas Albertas Katilovskis.
Savivaldybės meras R. Malinauskas pristatė Druskininkų
plėtros viziją ir esamą turizmo
situaciją, pasidžiaugė kasmet didėjančiais turistų srautais, taip
pat išsiplėtusia turistų geografija
– svečiais iš Skandinavijos šalių,
Ispanijos, Portugalijos.
„Druskininkai yra ne tik sanatorinio gydymosi ir sveikatinimo
kurortas. Čia turi būti visos kitos

veiklos kryptys: poilsis, pramogos, komercinis sportas, kultūrinis turizmas, siejamas su naujaisiais kultūros rūmais. Mums reikia
turėti visą paslaugų spektrą, kad
kiekvienas poilsiautojas pas mus
surastų tai, ko jam reikia“, – sakė
meras.
Diskutavo apie žaidynių svečių apgyvendinimą
Pristatydamas infrastruktūros
plėtrą, R. Malinauskas papasakojo apie Druskininkų gydyklos
rekonstrukciją, planus įsigyti ekologiškų autobusų, dviračių takų
gerinimą ir naujos poilsio zonos
aplink Alkos tvenkinį kūrimą: „Reikia, kad turistams būtų įdomus visas miestas, o net tik Druskininkų
centras.“
Pristačius pasirengimo Lietuvių
pasaulio lietuvių sporto žaidynėms eigą, kai kuriems tarybos
nariams kilo klausimų dėl žaidynių
svečių ir dalyvių apgyvendinimo.
Savivaldybės turizmo verslo atstovai išankstinei rezervacijai
pasiūlė sudaryti visų Druskininkų
apgyvendinimo įstaigų katalogą
su kainomis ir jį kuo anksčiau

pristatyti būsimiems Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyviams.
Siūlė atsisakyti spausdintinės informacijos
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro direktorius
Rimantas Palionis pristatė 2019
m. jau nuveiktus darbus ir planus
2019-2020 metams. Tarybos nariai diskutavo dėl reklaminių priemonių, pripažino, jog derėtų palaipsniui pereiti prie inovatyvesnių
rinkodaros priemonių.
R. Malinauskas pasiūlė naudoti daugiau e-rinkodaros (mobiliosios programėlės, interneto
sprendimai) priemonių, mažinant
spausdintos informacijos ir reklamos skaičių. Savivaldybės
turizmo verslo atstovai argumentavo, kad tam tikra dalis spausdintos informacijos turėtų išlikti
dėl pakankamai didelių vyresnių
(vyresnių nei 50 m. amžiaus) turistų srautų, kuriems spausdinta
informacija yra patogiausia. Taip
pat buvo pripažinta, jog, kuriant
informacinę ir suvenyrinę medžiagą apie Druskininkus, derėtų
ieškoti naujų formų ir produktų.

Meras R. Malinauskas pristatė Druskininkų plėtros viziją ir esamą turizmo situaciją,
pasidžiaugė kasmet didėjančiais turistų srautais, taip pat išsiplėtusia turistų geografija/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Posėdyje buvo keliamas klausimas dėl priemonių, kurios mažintų automobilių judėjimą Druskininkų mieste.
„Kol dar pas mus nėra akivaizdaus automobilių pertekliaus,
manau, turime išvengti transporto

apmokestinimo. Nemokamas automobilių stovėjimas yra mūsų
privalumas, padedantis didinti
Druskininkų patrauklumą ir išskirtinumą“, – sakė meras R.
Malinauskas.

Druskininkų turizmo ir kurorto vystymosi
taryba:
Ričardas Malinauskas, Tarybos pirmininkas, Druskininkų savivaldybės meras
Albertas Katilovskis, pirmininko pavaduotojas, Druskininkų klubo
prezidentas
Nariai:
Modestas Vitkauskas, verslininkas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys;
Vaiva Žagunienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Rimantas Palionis, viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro direktorius;
Edmundas Antanaitis, UAB Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA direktorius.
Artūras Salda, AB „Eglės sanatorija“ generalinis direktorius;
Vladimir Ščiupakov, UAB Sveikatingumo ir poilsio kompleksas
„Grand SPA Lietuva“ generalinis direktorius;
Elena Ramanauskienė, VšĮ sanatorija „Belorus“ rinkodaros skyriaus
vedėja;
Audrius Abromavičius, viešbučio „Simpatija“ direktorius.

Ištuštintiems maisto atliekų konteineriams – speciali kvapų procedūra
Vos pradėjus atskirai rinkti
maisto atliekas, pasigirdo
nuogąstavimų, kad atskirai surinktos maisto atliekos smirdės. Vasarą, esant karštam
orui, tokių nuogąstavimų dar
padaugėja, nors specialistai
įsitikinę: tinkamai tvarkomos
maisto atliekos tikrai nėra didesnis blogo kvapo šaltinis
nei kitų rūšių atliekos.
„Visos atliekos nekvepia – tokia
jau yra realybė. Bet didžiausias
blogo kvapo šaltinis yra neišrūšiuotos atliekos. Į vieną konteinerį
išmestos, susimaišiusios įvairių
rūšių atliekos gali skleisti intensyvų
kvapą“, – sakė Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro (ARATC)
Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio vadovas Martynas Krasauskas.
Jis priminė, kad maisto atliekų
konteineriai šiltuoju metų laiku

Šiltuoju metų laiku ištuštintus maisto
atliekų konteinerius nuspręsta papildomai
išpurkšti kvapus naikinančiais probiotikais

yra ištuštinami du kartus per
mėnesį. Labai svarbu, kad individualių namų gyventojai maisto
atliekų konteinerius kiekvieną

kartą pagal nustatytą išvežimo
grafiką ištrauktų juos ištuštinimui. Kuo ilgiau konteineris neištraukiamas, tuo stipresnį kvapą
skleidžia į jį išmestos atliekos.
Kiekvieno
surinkimo
metu
Druskininkuose ištuštinimui ištraukiama apie trečdalis maisto
atliekų konteinerių. „Raginame
ir kviečiame gyventojus nelaikyti
konteineriuose kad ir nedidelio
maisto atliekų kiekio ir ištraukti
juos ištuštinimui kiekvieną išvežimo dieną. Taip bus užkirstas kelias blogiems kvapams
susidaryti“, – sakė Martynas
Krasauskas.
Dar viena galimybė užkirsti kelią blogam kvapui – maisto atliekas į joms skirtus konteinerius
rekomenduojama mesti be plastiko maišelių. Tuomet jos greičiau suyra ir skleidžia mažesnį
kvapą. Maisto atliekų konteinerių

apačioje yra vieta iš atliekų susidariusiam skysčiui kauptis.
Žinoma, maisto atliekų konteinerius, kaip ir visus kitus, rekomenduojama reguliariai išplauti
ir du kartus per metus pakeisti
anglies filtrą. Šį filtrą gyventojai
nemokamai gali pasikeisti didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje Gardino g. 102,
Druskininkų mieste.
Druskininkų savivaldybės administracija kartu su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru,
paslaugos teikėju UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ nusprendė šiltuoju metų laiku ištuštintus maisto atliekų konteinerius
papildomai išpurkšti kvapus naikinančiais probiotikais.
„Reaguodami į gyventojų nuogąstavimus dėl galimo maisto
atliekų kvapo, imamės papildomų
priemonių ir labai tikimės, kad tai

taps dar viena paskata gyventojams rūšiuoti maisto atliekas ir
išvežimo dieną ištraukti konteinerius ištuštinimui“, – sakė Druskininkų savivaldybės architektūros
ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialistė Agnė Baranauskaitė.
Ji atkreipė dėmesį, kad kvapus
naikinančiais probiotikais bus
purškiami tik ištuštinimui ištraukti
maisto atliekų konteineriai su tinkamai išrūšiuotomis atliekomis.
Į maisto atliekų konteinerius
reikia mesti šias maisto ir virtuvės atliekas: vaisių ir daržovių
likučius, kiaušinių lukštus, visų
maisto produktų – mėsos, žuvies ir kitų – likučius, arbatos
tirščius ir pakelius, kavos tirščius
ir jų filtrus, riebalus, aliejų, riebaluotą popierių, popierinius rankšluosčius, popierines staltieses,
servetėles, smulkias žaliąsias
atliekas.

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą maisto produktais
Nuo š. m. rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 22 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. liepos 11 d. Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. rugpjūčio 12, 14, 19, 21, 22 d. 17.00-19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. rugpjūčio 13, 20 d. 17.00-18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. rugpjūčio 9, 16 d. 16.30-18.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543
Druskininkų savivaldybės informacija
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Kelionė aplink Žemę – su Druskininkų vardu
Motociklu per 40 dienų apvažiuoti aplink pasaulį! Tai iššūkis, kurį sau iškėlė drąsus
druskininkietis Karolis Mieliauskas, besiruošiantis motociklu leistis į 20 tūkstančių
kilometrų kelionę per Aziją,
Ameriką, Europą. Šio projekto
išskirtinumas – keliautojas
įvairiuose žemynuose susitikinės su išeiviais iš Druskininkų
ir kvies juos atvykti į Pasaulio
lietuvių sporto žaidynes, kurios 2021 metais bus surengtos Druskininkuose.

„Vienas svarbiausių administracijos uždavinių yra kokybiškai ir efektyviai teikti
administracines bei viešąsias paslaugas
savivaldybės gyventojams. Be to, Druskininkai populiarus kurortas, todėl administracija turi daug kitokių įsipareigojimų ir
specifinių paslaugų, būdingų kurortui. Savivaldybės administracija nuolat atkreipia
dėmesį į didelius darbo krūvius turinčius
specialistus – jiems suteikiamas atitinkamas darbo užmokestis. Tai duoda puikų rezultatą – optimalų ir efektyvų darbo resursų
paskirstymą“, – sakė V. Jurgelevičienė.

– Kaip kilo mintis motociklu
keliauti aplink pasaulį?
– Keliauti aplink pasaulį, kaip, ko
gero, ir daugeliui iš mūsų, buvo
mano svajonė. Atėjo ji iš vaikystėje skaitytų knygų ir pasiklausius
šiuolaikinių istorijų, kai žmonės
mėgina pasaulį greitai apskristi ir
lėktuvu!
Kodėl noriu keliauti motociklu?
Todėl, kad aš jau daug metų keliauju šia transporto priemone,
todėl viskas labai siejasi.
– Motociklu važiavote į šalčiausią Žemės tašką. Kokių pamokų kelionės metu išmokote,
kurias panaudosite naujoje kelionėje? Ką galite papasakoti
apie motociklą, kuris tas 40
dienų taps svarbia Jūsų gyvenimo dalimi?
– Ir važiavimas į šalčiausią Žemės vietą, ir kelionė Baikalo ledu
nebuvo logiški žingsniai kelionei
aplink pasaulį – per žiemos keliones tokių planų dar neturėjau.
Tose kelionėse išmokau vidinės
stebėsenos. Kai važiuoji vienas,
protas kelia daug klausimų, abejonių, tas minčių srautas niekada
nesibaigia. Pats įdomumas, kai
balansuojama tarp to minčių
srauto ir proto keliamų abejonių.
Labai atsargiai žiūriu į tuos kelionės etapus, kurie, regis, galėtų
būti paprasti – kaip taisyklė, paprastai būna atvirkščiai. Pasitikėjimas savimi yra ne tada, kai žinai
viską, kas bus, jeigu bus...
O motociklas, kuriuo leisiuos
į šią kelionę, yra dviejų cilindrų
KTM 790 Adventure, pagamintas
Austrijoje. Tai – šių metų modelis, taigi jis dar nėra pakankamai
išbandytas. Mano kelionė ir bus
ilgiausias šio motociklo bandomasis važiavimas.
– Kokių tikslų keliate savo
kelionei?
– Vienas iš tikslų – prisijaukinti
motociklą, kad galėčiau ant jo išsėdėti tūkstančius kilometrų. Dar
vienas tikslas ir iššūkis – sėkmingai pervažiuoti Sibirą, Rusiją – 11
tūkst. kilometrų, kasdien po tūkstantį kilometrų. Svarbus momentas – Sibire dega milijonai hektarų miško. Atidžiai seku situaciją.
Sibiras yra labai didelis, neaišku,
kokiu atstumu nuo mano kelio bus
degantys miškai. Patekti į Ameriką – didelis logistikos iššūkis.
Bendrovė „Hoptrans“ man padės
iš vieno žemyno į kitą nugabenti
motociklą. Po to lauks kelionė legendiniu keliu Route666, vėliau –
skrydis į Londoną. Manau, jog bus
nelengva keliauti Europos greitkeliais – nuobodi monotonija...
Dar vienas tikslas – pakeliui
susitikti lietuvių, tarp jų ieškoti
druskininkiečių, pakalbinti, sužinoti jų istorijas, pasiūlyti tapti
Druskininkų ambasadoriais, pakviesti į Pasaulio lietuvių sporto
žaidynes, kurios 2021 vyks Druskininkuose. Svarbu, būtų abipusis

Druskininkų savivaldybės
administracija – viena iš mažiausiai
darbuotojų turinčių savivaldybių

Druskininkietis K. Mieliauskas, motociklu per Aziją, Ameriką, Europą žada įveikti 20 tūkstančių kilometrų ir įvairiuose žemynuose išeivius iš Druskininkų kvies į Pasaulio lietuvių
sporto žaidynes, 2021 metais rengiamas Druskininkuose/Simo Šuminsko nuotrauka

susikalbėjimas. Tai nebus lengva,
laukia tikras iššūkis. Juk nėra
taip paprasta parengti interviu,
kai tą dieną esi nuvažiavęs 1000
kilometrų. Planuoju kas dvi dienas aprašinėti savo kelionės
įspūdžius.
– Šioje kelionėje atsiras ir Druskininkų ženklas?
– Taip, ši kelionė skirta mano
gimtajam miestui. Todėl aplink
pasaulį pradėsiu keliauti nuo
Druskininkų, čia po 40 dienų kelionę ir užbaigsiu.
– Ar esate susitaręs dėl
susitikimų su tų šalių, kurias
aplankysite,
lietuvių
bendruomenėmis?
– Esu sutaręs susitikti su keletu
druskininkiečių Rusijoje ir Amerikoje. Noriu pakviesti žmones, kad
jie rekomenduotų savo draugams
ir pažįstamiems susitikti su manimi kelionės metu. Laukiu jų žinučių socialiniuose tinkluose.
– Kas Jums yra Druskininkai? Kokie atsiminimai ir pojūčiai Jus sieja su šiuo miestu.
Kaip Jūs šifruojate šios kelionės vieną iš raktinių frazių – „Lietuva prasideda nuo
Druskininkų“?
– Mano vaikystė prabėgo miškų
apsuptuose Druskininkuose, ir
man vaikystė asocijuojasi su pušynu, Ratnyčėlės upeliu, Ešerinio
ežeru ir gražiu miestu. Čia – mano
namai, nors su šeima gyvenu Vilniuje. Labai daug laiko praleidžiu
Druskininkuose. Čia grynas oras,
švarus vanduo.
Man niekada neteko matyti
Druskininkų kurorto svečio akimis. Esu bandęs net nakvoti
Druskininkuose viešbutyje, kad
pajusčiau tai, ką jaučia svečiai.
Frazė „Lietuva prasideda nuo
Druskininkų“, kurią naudosiu kelionėje aplink pasaulį, šifruojama
labai paprastai. Pirmasis įspūdis
apie šalį dažniausiai prasideda
nuo pasienio – kaip pasienietis
tave pasitinka. Svarbu ir tai, ką
toje šalyje pamatai.
O Lietuva juk tikrai prasideda
nuo Druskininkų. Šalies išskirtinumo prasme, Druskininkai tikrai

yra atspirties taškas, perlas Lietuvos žemėlapyje. Jei turime svečią
ir norime parodyti ne tik sostinę,
tai Druskininkai yra ta vieta, kurią
galima rodyti visus metus rodyti ir
tuo didžiuotis. Labai džiaugiuosi,
kad Druskininkų savivaldybė palaikė mano idėją ir prisidėjo prie
jos įgyvendinimo.
– Ką apie Druskininkus papasakosite užsieniečiams, su kuriais susitiksite kelionės metu?
Gal daugelis iš jų net nežino,
kur šis miestas yra, o gal net
neįsivaizduoja, kas ta Lietuva?
– Manau, užteks angliškai pasakyti raktinius žodžius – sveikata,
poilsis, miškas, ežeras, ir visiems
bus aišku, apie ką kalbu.
– Kaip reaguoja į Jūsų kelionę
šeimos nariai?
– Mano šeima, žinoma, patiria
jaudulio, kai aš išvažiuoju. Bet
jie mato, kokios man svarbios tos
kelionės, koks tikras yra mano
pasiryžimas įveikti užsibrėžtus
tikslus. Ir jie palaiko mane!
– Kaip save apibūdintumėte
– pašėlęs motociklininkas,
keliautojas, žmogus, norintis
parodyti kitokias pasaulio pažinimo galimybes?
– Vadinu save vidinių procesų
tyrinėtoju. Skatinu kitus užsiimti tuo pačiu. Mes visi daug
keliaujame ir „maitiname“ save
vaizdais, bet dažnai neturime
peno savižvalgai ir savistabai,
savo vidinių procesų tyrinėjimui.
Mano važiavimai – ekstremalūs,
įveikiu daug kilometrų. Aš tai vadinu savižvalga ir vidine meditacija. Kelionės metu įvyksta dideli
atradimai!
Kviečiame visus druskininkiečius ir kurorto svečius išlydėti Karolį Mieliauską į kelionę
aplink Žemę. Iškilmingos išlydėtuvės organizuojamos penktadienį, rugpjūčio 16 dieną,
19 val., prie Druskonio ežero
amfiteatro.
„Mano Druskininkai“
informacija

Lietuvos laisvosios rinkos
institutas liepos mėn. atliko
kasmetį Lietuvos savivaldybių
administracijų tyrimą, kuris
parodė, kad, lyginant su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Druskininkų savivaldybės administracijoje dirba
dvigubai mažesnis darbuotojų
skaičius.
Tyrimo išvadose pažymima, kad
savivaldybėse, turinčiose panašų
gyventojų skaičių, pareigybių
skaičius gali skirtis net du kartus.
Tyrime fiksuojamas didžiausias
skirtumas ir pateikiamas pavyzdys – Druskininkų ir Visagino
savivaldybių pareigybių skaičių
palyginimas. Minėtų savivaldybių pareigybių skaičius skiriasi
dvigubai: Druskininkuose – tik
108 darbuotojai, Visagine – net
206 pareigybės administracijoje.
Išanalizavus visas panašaus dydžio Lietuvos savivaldybes, akivaizdu, kad Druskininkų savivaldybė dirba efektyviai, darbuotojų
skaičius yra vienas mažiausių.
(Palyginimui, panašaus dydžio
Akmenės rajono savivaldybėje
– 138,25; Joniškio savivaldybėje
– 196,25; Lazdijų rajono savivaldybėje – 171,75; Varėnos rajono savivaldybėje – 175 užimtų
pareigybių).
Tyrimo duomenys rodo, kad
Druskininkų savivaldybė yra tarp
tų, kuriose vienam darbuotojui tenka aptarnauti daugiausia

gyventojų. Vienas darbuotojas
mūsų savivaldybėje vidutiniškai
aptarnauja net 182 gyventojus.
(Palyginimui: 54 mažųjų visos
Lietuvos savivaldybių vidurkis –
132 aptarnauti tenkantys gyventojai vienam savivaldybės administracijos darbuotojui, Akmenės
rajono savivaldybėje – 142, Joniškio savivaldybėje – 110, Lazdijų rajono savivaldybėje – 111,
Varėnos rajono savivaldybėje
– 124). 2017 metų apklausos
duomenimis, vienas darbuotojas
Druskininkų savivaldybėje vidutiniškai aptarnavo 177 gyventojus,
Druskininkų savivaldybės administracija pateko tarp savivaldybių,
kuriuose pareigybių skaičius mažėjo greičiau, nei gyventojų.
Kalbėdama apie Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimo
rezultatus, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė džiaugėsi,
kad kiekvienais metais atliekami
tyrimai rodo, kad Druskininkų savivaldybės administracija veikia
efektyviai ir pažangiai, atsakingai žiūri į savivaldai deleguotas
funkcijas.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas, atlikdamas tyrimą, naudojosi Valstybės tarnybos departamento bei Lietuvos statistikos
departamento duomenimis.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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„Snow Arenoje“ surengtas devintasis Druskininkų kaimo bendruomenių sąskrydis
Penktadienį „Snow Arenoje“
surengtas devintasis Druskininkų kaimo bendruomenių
sąskrydis, į kurį gausiai susirinko Druskininkų krašto bendruomenių atstovai, Druskininkų savivaldybės vadovai,
Tarybos nariai ir kiti svečiai.
Sąskrydyje jėgas išmėgino visų
10 bendruomenių – Leipalingio,
Viečiūnų, Bilso, Jovaišių, Jaskonių
ir Naujasodės, Ricielių, Neravų,
Švendubrės, Stračiūnų, Kairiojo
Nemuno kranto – bendruomenių
komandos.
Dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės tarybos bei administracijos
ekipa.
Jungtinės bendruomenių komandos, pasivadinusios „Validoliais“,
nariai, persirengę energingais personažais, šventėje sukūrė smagią
nuotaiką ir rungtyse dalyvavo, puikiai nusiteikę.
Susirinkusius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Druskininkų
VVG vadovas Alvydas Varanis.
Šventėje dalyvavo ir LR Seimo narys Zenonas Streikus.
Šventė prasidėjo bendruomenių pristatymais, kurie išsiskyrė
originaliais šūkiais ir dalyvių
pasisveikinimais.
Neraviškiai šmaikštavo, žaismingai šifruodami savo bendruomenės pavadinimą į „nervai“,
leipalingiečiai kūrė mini spektaklį pagal dainų miksą, Viečiūnai

visus sužavėjo, į šventę atsivežę
didelius kubus ir sukūrę įspūdingą
šou. Jungtinė „Validolių“ komanda
dalyvius pasveikino šūkiu: „Seniai
juda, seniai kruta, seniai šiandien
„pavarys“, konkurentai į mus žiūri
ir nežino, ką daryt. Jūs varžykitės,
sportuokit, mums tik laisvės šiek
tiek duokit!“.
Vėliau komandos varžėsi smagiose smigolo, pripučiamų kamuolių ZORB rungtyse, dėliojo
geležinio vilko dėlionę, konstravo
medinius kartingus, išbandė išskirtinę Druskininkų visuomenės
sveikatos biuro estafetę neštuvais
į kalną ir renginio vedėjo Artūro
Skausmenio pasiūlytą pramoginę
rungtį.
Varžybų dalyviai išbandė jėgas
Druskininkų sporto centro organizuotose šaudymo pneumatiniu
šautuvu ir lankais varžybose, dalyvavo „Snow Arenos pasiūlytoje
Snow turbing rungtyje.
Šventės dalyviai turėjo galimybę
susipažinti su amatais, rankdarbiais, paslaugomis, kuriuos pristatė Viečiūnų, Kairiojo Nemuno
kranto,
Neravų bendruomenių atstovai.
Visi grožėjosi Jolitos Ivanauskienės pasiūtomis išskirtinėmis
lėlėmis, susipažino su Redos
Vaikšnorienės kuriamais hidrolatais, eteriniai aliejais, ekologiškais
muiliukais.
Laima Ražienė pakvietė visus
išbandyti grikių relaksaciją, paragauti grikinio pyrago ir arbatos,

Vitalija Plutulevičiūtė pristatė pačios sukurtus siuvinėtus atvirukus, Neravų kaimo bendruomenė
supažindino su turimais pramoginiais žaidimais...
Suskaičiavus visų rungčių bendrus rezultatus, šiemet I-oji vieta
atiteko Leipalingio miestelio bendruomenės, II-oji – Bilso bendruomenės, o III-oji – Viečiūnų
bendruomenės „Versmė“ komandoms. Jiems atiteko pramogos
Druskininkų vandens parke ir slidinėjimas „Snow Arenoje“.
Vakare bendruomenės linksminosi ir šoko drauge su Deividu
Basčiu.
Renginio organizatoriai –
Druskininkų vietos veiklos
grupė – dėkoja renginio rėmėjams – UAB Druskininkų
sveikatingumo ir poilsio centrui AQUA“, UAB „Akvavita“,
partneriams – „Snow Arenai“,
Druskininkų sporto centrui,
Druskininkų kultūros centrui,
Druskininkų paslaugų ūkiui,
Druskininkų visuomenės sveikatos biurui, Viečiūnų seniūnijai ir Leipalingio seniūnijoms
bei renginio vedėjui Artūrui
Skausmeniui
Lėšas Druskininkų VVG projektui „Druskininkų kaimo bendruomenių sąskrydis 2019“
įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Druskininkų VVG informacija

Živilės Laužikienės nuotraukos

5

Savaitraščio Nr. 217

2019 m. rugpjūčio 8 d.

Leipalingio klebonas P. Marčiulionis: „Didžiausias džiaugsmas – matyti gyvąjį
tikėjimą žmonių veiduose“
Arba, žadinamas, sakydavau,
kad esu pavargęs. Kai pradėjau
patarnauti, dingo visi nenorai, eidavau ne tik sekmadieniais, bet
ir šiokiadieniais. Mane užkabino
tas gyvo tikėjimo liudijimas. Tuo
metu bažnyčioje buvo labai daug
jaunimo, turbūt ir tai patraukė. Kai
jau stojome į seminariją, iš Alytaus su manimi stojo dar 3 jaunuoliai. Galima sakyti, kad tikrai
gausi delegacija.
Tiesa, buvo ir vienas tikrai keistas nutikimas, man dar būnant
visai kūdikiu. Mano močiutė 17
metų pragulėjo patale sirgdama,
ir jai keletą kartų per metus vis
atveždavome kunigą. Prieš tai
ji, nors ir neapgalėdama, vis susitvarkydavo, pasipuošdavo namus. Mama, kai ėmėme gimti
mes, vaikai, vis atveždavo močiutei mus parodyti. Kai atvežė
mane, močiutė buvo labai iščiustinusi visus namus. Mama jai ir
sako: „Na jūs ir išsipuošėt, gal vėl
kunigo laukiat?“. O močiutė jai atgal: „Ką žinai, gal jau ir sulaukėm
kunigėlio?“ Tai aš galvoju, kad
močiutė turbūt ir išmeldė man
pašaukimą.
Jau vėliau, kai išmokau kalbėti
ir lakstyti, man ėmė labai patikti technika. Pamenu, klausdavau, ar danguje galėsiu pavažinėti traktoriumi? Kiek vėliau irgi
klausdavau, ar po mišių galėsiu
pavažinėti traktoriumi? Juokinga,
bet ta svajonė dėl traktoriaus vėliau ir išsipildė. Šventinau vieno
ūkininko naują traktorių, o jis po
pašventinimo pasiūlė man pavažiuoti. Tai buvo toks gražus vaikiškos svajonės išsipildymas.
Paauglystėje buvo gana daug
dvejonių. Kartais labai norėdavau
tapti kunigu, o kartais galvodavau – „ne, tik ne man“. Nebuvau
tikras, ir stodamas į seminariją,
ir jau įstojęs, nežinojau, ar man
pavyks, ar aš tikrai galėsiu tapti
kunigu. Tačiau dieną, kai buvau
įšventintas kunigu, pamenu iki
šiandien. Skambant Visų Šventųjų litanijai, visi klierikai gulėmės
ant žemės priešais altorių ir prašėme visų šventųjų užtarimo ir
pagalbos kunigystės kelyje.
Visa mūsų šeima yra paliesta
Dievo malonės – mano vyresnioji
sesuo tapo vienuole, aš – kunigu,

visuotinius atlaidus. Vykdamas į
juos, net nežinojau, kad bus visuotinės rekolekcijos už žmones,
sergančius įvairiomis ligomis, taip
pat ir už turinčius priklausomybių.
Su savimi turėjau visą bloką cigarečių, bijojau pritrūkti. Dalyvaudamas tuose atlaiduose, iš visos
širdies meldžiau Dievą pagalbos.
Ir ką jūs manote – stebuklas! Po
atlaidų į rankas nepaėmiau nei
vienos cigaretės. Tiesiog nebenorėjau. Tikėjimas ir Dievas
mane išgydė. Tapau Dievo malonės įrodymu. Vėliau iš įpratimo
atsimindavau – „jau reikia eiti parūkyti“, bet tik nusijuokdavau iš to,
kad smegenys primena man apie
poreikį, kurio jau nebebuvo.

– Reikia atskirti du dalykus –
religiją ir tikėjimą. Kiekvienas
žmogus yra sukurtas pagal Dievo
paveikslą. Dėl to mumyse užprogramuota trokšti kažko, kas
aukščiau. Ir tas troškimas religingam žmogui kartais užgožia
patį Dievą. Toks žmogus ateina
į mišias, pabūna, dar Dievui ką
nors įsako, kad darytų, kaip žmogus nori. Kartais gal net pakeikia
Dievą, neva, jį baudžia, jo nemyli,
nes jam nesiseka. O tikintis žmogus yra toks, kuris tiki, kad Dievas
jį myli – beprotiškai myli, visada
atleidžia ir nori mūsų išganymo,
tiki Dievo jiems skirtu planu, neprimesdami jam savojo.
Žmonėms reikia suprasti, kad
tikėjimas – ėjimas. Tikėjime negali būti sąstingio. Čia negalioja
taisyklė, kad vieną kartą pasimeldžiau ar patarnavau mišioms ir
pelniau amžiną išganymą. Tikras
tikėjimas yra dinamiškas, jis kinta
nuolatos, jo kitimas priklauso nuo
mūsų pačių. Kai tikėjimas yra tikras, ateiti sekmadienį į mišias
nėra pareiga, tai yra laimė ir dovana, kurią mums teikia Dievas.
Iš esmės, daugeliui žmonių religija dabar teliko, kaip tradicija.
Joje nebėra gyvybės, nebėra
tikėjimo. Bet jeigu tik jie žinotų,
koks stebuklas vyksta mišių
metu, suprastų, jog Jėzus Eucharistijos metu yra gyvas, eilės
rikiuotųsi ne išeinant iš bažnyčios, o į ją įeinant. Viskas, ką
reikia padaryti, tai atverti savo
širdį Dievui. Dievui nėra gera,
kai žmogus tiesiog ateina į bažnyčią, nes tai jau tapo įpročiu.
Dievui gera, kai žmogaus širdis
ir tikėjimas jį atveda į bažnyčią.
Ne pareiga, ne tradicija.
Daugelis neįsileidžia Dievo meilės į savo širdį. Žmonės mano,
kad Dievas juos baudžia arba juos
apleido, bet jie nesuvokia, kad
baudžia tik patys save, atskirdami
save nuo bažnyčios ir nuo Dievo.
Dabar kai kurie ir vaikus krikštija, iki galo nesuvokdami, kam tai
daro. Sako – „gal neverks?“ arba
„gal nesirgs, jei pakrikštysim“.
Nesupranta, kad krikšto dovana
kur kas gilesnė.

– Kokie dabar žmonės – tikintys ar imituojantys tikėjimą?

– Kaip vertinate pasaulį
sukrėtusius
seksualinio

Klebonas P. Marčiulionis su kunigu A. Vaickūnu Marijos šventovėje Montenero/Asmeninio
archyvo nuotrauka

o jauniausia sesuo yra tikybos
mokytoja. Aš tai vadinu tikra
Dievo palaima.
– Ar savo gyvenime asmeniškai esate patyręs ir paliudijęs
Dievo buvimą?
– Dievo buvimą jaučiu nuolatos,
Jis visada su manimi. Bet vieną
kartą sulaukiau ypatingos Dievo
malonės. Daug metų rūkiau, ir
visi bandymai mesti būdavo nesėkmingi. Dėdavau visas valios
pastangas, bet net fiziškai skaudėdavo, jei neparūkydavau. Ir su
tokia kančia gyvenau daug metų.
Žinoma, buvo nemalonu, kad esu
kunigas ir rūkau.
Ir visai neseniai į Lenkiją, Varšuvą, atvyko misionierius iš Indijos Džeimsas Mandžetskal (James Manjeckal), kuris turėjo vesti

išnaudojimo skandalus? Kiek
tokie dalykai paveikia žmonių
pasitikėjimą kunigais ir net tikėjimą Dievu?
– Piktasis kunigus gundo daug
labiau, nei paprastus žmones.
Jeigu sugundysi vieną kunigą,
daug žmonių patrauksi į savo
pusę. Juk žmonės, matantys
blogą kunigo pavyzdį, smerkia jį,
smerkia religiją ir patį Dievą. Yra
ir labai teisingas posakis– kunigas nei į dangų, nei į pragarą
neina vienas.
O iš tiesų, jeigu žmonės tikrai
tikėtų į Dievą, skandalai nedarytų
jokio poveikio. Pasikartosiu – kunigai yra labiausiai gundomi. Aišku,
neteisinu nei vieno, bet ir nesmerkiu. Reikia pasmerkti nuodėmę,
blogą darbą, bet žmogaus – niekada. O žmonės, kurie atmeta
Dievą dėl kunigų nuodėmių, turbūt
ir neturėjo tikro tikėjimo. Nes tikrai
tikintys melstųsi ir už auką, ir už
nusidėjėlį, o ne keiktų Dievą. Reikia tikėti į Dievą, o ne į kunigą.
– Artėja tituliniai Leipalingio parapijos atlaidai. Kokią
prasmę jie turi ir ką ypatingo
paruošėte šia proga?
– Marija – mūsų visų dvasinė
Motina. Ji mūsų tikėjimo, vilties
ir meilės mokytoja. Marija dalyvavo visuose trijuose svarbiausiuose krikščionybės įvykiuose
– Įsikūnijime, Velykose, Sekminėse. Marija yra visų malonių
tarpininkė. Ji yra tiesiausias kelias prie Jėzaus. Švč. Mergeles
Marijos Ėmimo į dangų titulinius
atlaidus Leipalingyje švęsime
rugpjūčio 15 d. Pagrindinės Šv.
Mišios – 12 valandą. Prieš mišias vyks Eucharistinė procesija,
kurioje taip pat kviečiu gausiai
dalyvauti.
Atlaidams
vadovaus
brolis
Vincentas Tamašauskas, Mažesniųjų brolių kapucinų ordino
vienuolis, pranciškonas, leipalingiečiams jau puikiai pažįstamas.
Nuoširdžiai kviečiu ne tik mūsų
parapijos žmones, bet ir tuos, kurie išvyko ir gyvena kitur, lauksime
ir svečių iš kitų parapijų – visų,
norinčių dalyvauti svarbiausiuose
Leipalingio parapijos atlaiduose
ir trokštančių pasimelsti Mergelei
Marijai.

Psichofizinės treniruotės pagrindai pagal K. Dineikos metodiką
8 dienų stovykla K. Dineikos sveikatingumo parke!
rugpjūčio 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 ir 29 dienomis
45 min. treniruotės kaina – tik 15 Eur!
Rugpjūčio, spalio, lapkričio mėn. treniruotės vyks
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 15:30 val.
Mankšta vyks K. Dineikos sveikatingumo parke!

Individualios mitybos ir sporto programos sudarymas – 80 Eur

10 apsilankymų abonementas – 45 Eur!
Perkant abonementą, individuali mitybos ir sporto
programa sudaroma NEMOKAMAI!
Užsiėmimus ves visuomenės sporto trenerė, „Sportas visiems“
vadovė Laima Butkevičienė
Tel./WhatsApp +370 687 90114

Užsakymo Nr. MDR-217-01
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Nedidelių tūrių, lengvai
suvaldomų formų, plastiški ir originalūs statiniai
harmoningai ir be pompastikos veda Druskininkus į daugiafunkcio centro visumą. 2-jų ha žemės
sklype, kuriame miesto
gyventojai dar prisimena
senąjį sovietinį „Sūručio“
sanatorijos pagrindinį korpusą, jau sutilpo keturi
pastatai – vilos Mi, Do, Fa
ir Sol. Išspręstas ir automobilių parkavimo klausimas – po visa teritorija
įrengtas požeminis dviejų
aukštų parkingas. O visai
netrukus prasidės vilų Si,
La ir Re statybos.

Savaitraščio Nr. 217

UAB „ Saulės sonata” nuotrauka

Novatoriškos permainos Druskininkų centre
Modernios architektūros pastatuose suformuoti butai bei apartamentai, o pirmuose aukštuose
– komercinės patalpos. Apartamentai ir butai vilose DO ir MI
jau turi savininkus. Vilose FA ir
SOL dar yra galimybė pasirinkti.
Viloje FA liko 23, o viloje SOl,
kurią planuojama pabaigti šios
vasaros pabaigoje, liko 14 laisvų
apartamentų. Apartamentų skaičius nuolatos mažėja, kadangi
tiek lietuviai, tiek užsienio šalių piliečiai vis labiau atranda
Druskininkus.
Projekto autoriai atskleidė
„Saulės sonatos“ koncepciją
Idėją projekto autoriams padiktavo
M. K. Čiurlionio keturių paveikslų
ciklas „Saulės sonata“ ir septynis
gamos garsus simbolizuojančios
natos. Simboliška, kad visai šalia
„Saulės sonatos“ – Kudirkos gatvės
pabaigoje, randasi ir paminklas M.
K. Čiurlioniui.
Tvarumas. Druskininkai įsikūrę bene didžiausiame miškų
masyvo, kuris driekiasi Lietuvos,

„Mes įsitikinę, kad interjeras atspindi tai, kuo gyvenama. Todėl kiekvienas „Saulės sonatos“
interjeras gali tapti išskirtiniu, kuomet būsimam savininkui paliekama erdvės įnešti kažką savito, nepakartojamo“ – taip sako S.Čepulienė, kuri yra ir viena iš „Saulės sonatos“ interjerų
projektavimo autorių./UAB „Saulės sonata“ nuotrauka

Lenkijos ir Baltarusijos teritorijomis, viduryje. Todėl oro grynumas yra unikalus, o pagal
žaliųjų zonų kiekį, tenkantį vienam poilsiautojui, dešimtimis
kartų lenkia europinius standartus. Projektuojant „Saulės
sonatą“, kurorto centre išlaikyta
bendra erdvinė gama, jungianti

Druskonio ežerą su Nemunu.
Projekto autoriams rūpi tvari
pastatų architektūra, tvarus
gamtai draugiškas dizainas, nes
– svarbu, ką paliksime ateities
kartoms. Pastatų architektūroje
ir interjeruose dominuoja medis,
akmuo, stiklas, metalas, dienos
šviesa ir augmenija.

Kokybė ir funkcionalumas.
Gyventojų patogumui pastatuose
įrengti liftai, laiptinėse – kodinės
telefonspynės. Visuose apartamentuose yra lodžijos arba balkonai. Trijų stiklų, dviejų stiklo paketų
aliuminio profilio langai yra stabilūs ir ilgaamžiai, puikiai tarnauja
esant dideliems temperatūrų pokyčiams gamtoje. Ypatingai prabangiuose apartamentuose yra
suomiškos pirtelės ir kapsuliniai
židiniai. Technologiniai sprendimai: kolektorinė šildymo sistema,
nuotoliniu būdu valdomas grindų
šildymas ir dvigubas šildymas vonios kambariuose.
Interjerai kuriami, atsižvelgiant į
šiuolaikinį gyvenimo būdą, nesivaikant naujausių interjero madų,
kruopščiai atrenkant naujausius
technologinius sprendimus bei
kokybiškas, patvarias, ilgaamžes
ir natūralias medžiagas.
Pasak
klientų
aptarnavimo
skyriaus vadovės Sigitos Čepulienės: „Formuodami interjerus
atsisakome to, kas vargina, kas
nepatvaru ir priimame tai, kas nepasiduoda laikui. Stebėtinai kiek

daug vietos tvarios medžiagos
randa mūsų interjeruose:
Medinės grindys – iš natūralaus
ąžuolo parketlenčių; durys – natūralaus medžio faneruotės arba
dažytos atspariais dažais, lengvai
nusivalančios, nebijančios drėgmės ir įbrėžimų; sienos dekoruotos natūraliais tapetais arba dažytos ekologiškais dažais; atsparūs
virtuvės baldų paviršiai ir sieninės
spintos prieškambariuose tarnaus
ilgus metus ir nepakeis estetinės
išvaizdos; vonios kambariuose
įrengta laikui nepavaldi Villeroy &
Boch keramikа; virtuvės balduose
– integruota kokybiška buitinė
technika: šaldytuvas, kaitlentė,
indaplovė, gartraukis, plautuvė ir
vandens maišytuvas. Interjeruose
dominuoja ramios spalvos ir natūralios interjero apdailos medžiagos. Parinktos kokybiškos medžiagos, leidžia nekeisti interjero
daugelį metų.“
„Mes įsitikinę, kad interjeras
atspindi tai, kuo gyvenama. Todėl kiekvienas „Saulės sonatos“
interjeras gali tapti išskirtiniu,
kuomet būsimam savininkui paliekama erdvės įnešti kažką savito, nepakartojamo“ – taip sako
S. Čepulienė, kuri yra ir viena iš
„Saulės sonatos“ interjerų projektavimo autorių.
Racionaliai suplanuotos erdvės,
kokybiškos apdailos medžiagos,
išpuoselėta teritorija, supanti natūrali gamta ir tyras kurorto oras,
puiki Druskininkų infrastruktūra – patogiam ir kokybiškam
gyvenimui.
Tvari investicija. Tinkamai parinkta nekilnojamojo turto vieta
tai – pastovus pajamų šaltinis,
tvari investicija. Įmonės „Prime
Real Estate“ praktika, investuojant geriausiose Lietuvos kurortų vietose, pasiteisino. Pasak
projekto vystytojo Rimvydo Baranausko, sutvarkius aplinką ir
investavus į gerbūvį, t.y. įrengus
pėsčiųjų takus, poilsio zonas,
apželdinus sutvarkius landšaftą,
nekilnojamo turo vertė didėja iki
20 proc.
Bendrovė „Prime Real Estate“
įkurta 1993 metais. Pradėjusi
veiklą nekilnojamo turto konsultavimo ir tarpininkavimo srityje,
nuo 2004 m. aktyviai užsiima
nekilnojamojo turto plėtra gražiausiuose Lietuvos kurortuose.
Bendrovė yra pasirinkusi siaurą
ir konkrečią specializaciją –
plėtoja integruotus, „iki-rakto“
įrengtus, gyvenamosios ir poilsio paskirties objektus bei kvartalus Neringoje, Druskininkuose
ir Birštone.
„Saulės sonata“ projektas Druskininkuose „City24.lt“ konkurse
yra pripažintas geriausiu 2008 m.
antrųjų namų projektu Lietuvoje.
Sėkmingai užbaigtas bendrovės
„Vila Nova“ projektas Pervalkoje
taip pat yra pelnęs geriausių antrųjų namų vardą 2007-aisias.
Apie projektą teiraukitės:
-Druskininkuose,
V. Kudirkos g. 10C, vila „Fa“
-Vilniuje,
Konstitucijos pr. 7, verslo
centras „Europa“ (29 aukštas)
www.saulessonata.lt
tel. +370 610 08989

“Korio Apartments” nuotraukos

Užsakymo Nr. MDR-217-02
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Į muzikos šventę kviečia konkursas-festivalis
„Muzika be sienų“
Aleksandra Žvirblytė

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą
VIEŠBUČIO KAMBARINEI:
Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas.
Susidomėjusius, savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu info@goda.lt iki rugpjūčio 26 d. arba tiesiogiai
kreiptis telefonu 8 623 39998.

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam ir savaitgaliniam darbui
ieško padavėjų.Tel. 8 615 34147

Grindų betonavimas.
Tel. 8 605 01484

Rugpjūčio 14-23 dienomis
Druskininkų miesto gyventojus
ir svečius jau devynioliktą
kartą sukvies vasaros muzikos
akademija-tarptautinis
konkursas-festivalis „Muzika
be sienų“. Išskirtinis renginys
sujungs konkursus, koncertus
ir plačią edukacinę programą.
Rengiami trys konkursai: solistų
-pianistų, styginių, pučiamųjų,
klavesinistų, liaudies instrumentų,
vokalistų, kamerinių ansamblių ir
pianistų bei klavesinistų-solistų
su kameriniu orkestru. Kasmet
renginio populiarumas auga,
plečiasi geografija. Šiais metais
norą dalyvauti pareiškė beveik
100 dalyvių iš Baltijos šalių,
Skandinavijos,
Kazachstano,
Gruzijos, Rusijos, Baltarusijos,
Lenkijos, Ispanijos. Pirmą kartą
atvyks muzikantai ir iš Pietų
Korėjos, Austrijos, Didžiosios
Britanijos, Moldovos. Konkurso
dalyviams
talkins
kamerinis
orkestras, vadovaujamas Tado
Šileikos. Kaip niekada gausus
būrys pareiškė norą varžytis
dėl teisės pagroti su kameriniu
orkestru.
Nuolatinis rėmėjas „Yamaha“
dalyviams
suteiks
galimybę
skambinti
aukščiausio
lygio
„Yamaha“
fortepijonu,
kurio
atvežimą remia UAB „Druskininkų
vandenys“.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje jau keli metai
yra puikus olandų gamybos
klavesinas, atvyks ir klavesinistų
iš įvairių pasaulio šalių. Jie
skambins ir kaip solistai, ir
pasirodys su kameriniu orkestru.
Varžysis
patys
įvairiausi
kameriniai ansambliai. Šių metų
naujiena – scenoje skambės ir
marimba.
Renginio metu druskininkiečiams
bei svečiams bus pasiūlyta
įdomių renginių. Konkursasfestivalis „Muzika be sienų“
visuomet skyrė didelį dėmesį
didžiojo mūsų tautos genijaus
M. K. Čiurlionio kūrybos sklaidai.
Vyks prof. Vytauto Landsbergio
seminaras bei meistriškumo
pamokos, tradiciniai projektai
„M. K. Čiurlionis, jo amžininkų
kūryba ir epocha“, kuriame M. K.
Čiurlionio ir amžininkų kūrinius
atliks garsūs atlikėjai iš Lietuvos,
Švedijos, Lenkijos, Vokietijos,
Kazachstano, Rusijos, Ispanijos.
Kartu su Lietuvos Kompozitorių
sąjunga
rengiamame
projekte „Vainikas Čiurlioniui“
klausytojai turės galimybės ne
tik susipažinti su naujausiais
lietuvių kompozitorių sukurtais
opusais, bet ir išgirsti retai
Lietuvoje atliekamus kūrinius iš
kaimyninių šalių, kuriuos atliks
žiuri nariai, ankstesnių konkursų
laureatai. Daug metų šį koncertą
pristatydavo bei jo metu savo
darbus eksponuodavo šviesaus
atminimo žymus druskininkietis
dailininkas Alfonsas Šuliauskas.
Šiemet jo darbus pristatys p. M.
Šuliauskienė.
Gražų A. Šuliausko darbą pratęs
dailininkas Saulius Rudzikas – jis
pieš konkurso dalyvių bei žiuri
narių portretus.
Druskininkiečiams bei svečiams
bus pasiūlyta įdomi koncertinė
programa. Atidarymo metu ką
tik suremontuotoje muzikos mokykloje rugpjūčio 15 d. 15 val.
pasirodys žymus klavesinistas

Druskininkai ir vėl prisipildys muzikos – druskininkiečiai ir miesto svečiai turės galimybę
džiaugtis prof. V. Vitaitės inicijuoto tarptautinio konkurso-festivalis „Muzika be sienų“ renginiais/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Alexander Thomas.
Rugpjūčio 19 d. „Draugystės
sanatorijoje“ du žymūs Lietuvos
menininkai – saksofonininkas
Petras Vyšniauskas ir pianistė
Aleksandra Žvirblytė – pristatys naują projektą „Muzikinės
provokacijos“.
Visiems pažįstamos F. Chopin,
A. Skriabin, M. K. Čiurlionio, J. S.
Bach ir kitų autorių kompozicijos
persipins su spontaniškai gimstančiomis improvizacijomis.
Jau keleri metai kasmet rengiamas kurios nors konkurse
dalyvaujančios šalies muzikinis
pristatymas, taigi rugpjūčio 21 d.
„Draugystės sanatorijoje“ bus galima mėgautis ispaniškomis melodijomis ir ritmais.
Konkurso-festivalio
dalyviai
iš Lietuvos, Lenkijos, Italijos,
Ispanijos, Gruzijos, Ukrainos,
Rusijos, Skandinavijos ir kitų
šalių koncertuos Druskininkų
sanatorijose bei muziejuose.
Tęsiamas bendradarbiavimas
su
Lietuvos
specialiosios
kūrybos
draugija
„Guboja“:
žymūs profesoriai iš Lietuvos
ir užsienio dirbs su neįgaliais
muzikais,
konkurso-festivalio
dalyviai drauge su jais surengs
koncertą
miesto
aikštėje.
Šiame koncerte bus taip pat
atliktas koncertas fortepijonui ir
kameriniam orkestrui „Madrigalas
Svetlanai“, kurį „Muzika be sienų“
dešimties metų jubiliejaus proga
sukūrė kompozitorius, pianistas,
ankstesnių konkursų „Muzika be
sienų“ dalyvis bei nugalėtojas iš
Rusijos Viktor Platonov.
Muzikos mokyklos patalpose
vyks ne tik konkursas, bet ir plati
edukacinė programa: mokslinėmetodinė konferencija, seminarai
atlikėjų psichologijos, fiziologijos,
interpretacijos
klausimais.
Žymiausi profesoriai iš Lietuvos,
Vokietijos, Švedijos, Danijos,
Gruzijos,
Lenkijos,
Rusijos,
dalinsis su jaunaisiais pianistais
atlikėjų meno paslaptimis atvirose
pamokose,
seminaruose.
Žinomas muzikologas Viktoras
Januškevičius ves videotekas,
bus demonstruojami įrašai bei
vyks diskusijos labai įdomiomis
temomis.
Rugpjūčio 22 d. visi bus
laukiami sanatorijos „Draugystė“
Raudonojoje salėje paklausyti
nuotaikingo uždarymo koncerto
ir sužinoti, kas tapo konkurso
nugalėtojais ir laimėjo puikius
koncertinius prizus – pasirodymus
su orkestru ir koncertus įvairiose

pasaulio šalyse.
Kviečiame visus Druskininkų
miesto
gyventojus,
svečius
gausiai
lankytis
konkursofestivalio „Muzika be sienų“
renginiuose.

Konkursas-festivalio
programa:
Rugpjūčio 15 d. 15 val. – tarptautinio konkurso-festivalio atidarymas (M. K. Čiurlionio meno
mokykla, Vytauto g. 23): Aleksander Thomas (klavesinas, Rusija)
atliks F. Couperin, J. P. Rameau,
M. K. Čiurlionio kūrinius
Koncertuose „Festivalio virtuozai“ koncertuos tarptautinio
konkurso-festivalio dalyviai.
Rugpjūčio 16 d. 15 val. M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35), dalyvaus ir Druskininkų gidų grupės
„Artelė“ (vadovė Tatjana Zielinski)
20 val. sanatorijos „Eglė+“ konferencijų salėje (Eglės g. 1)
Rugpjūčio 17 d. 16 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonoji salė
(V. Krėvės g. 7)
Rugpjūčio 18 d. 16 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonoji salė
(V. Krėvės g. 7).
Rugpjūčio 20 d. 17 val. sanatorijoje „Belorus“ (Maironio g. 2)
Rugpjūčio 21 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 59).
Rugpjūčio 18 d. 18 val. – koncertas Pramogų aikštėje. Dalyvaus Vilniaus muzikos mėgėjų
orkestras, dirigentas T. Šileika, D.
Platonova (fortepijonas, Rusija),
konkurso virtuozai, draugijos
„Guboja“ veiklos dalyviai: R. Daraganas (Lietuva), V. Butautaitė
(Lietuva)
Rugpjūčio 18 d 19 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokykloje (Vytauto g. 23) – koncertas „Vainikas M. K. Čiurlioniui“
dailininko A. Šuliausko atminimui
Rugpjūčio 19 d. 19 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje (V. Krėvės g. 7) – koncertas
„Muzikinės provokacijos“
Rugpjūčio 20 d. 16 val. M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje – koncertas „M. K. Čiurlionis,
jo amžininkų kūryba ir epocha“
Rugpjūčio 21 d. 16 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje –„Ispanų muzikos vakaras“:
prof. Rasa Jakutytė-Biveinienė
(Lietuva-Ispanija) ir jaunieji Ispanijos pianistai
Rugpjūčio 22 d. 17 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje
salėje iškilmingas konkurso-festivalio uždarymas
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Brangiai perka senus gintaro karolius
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus.

Tel. 8 674 61 640
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Menininkės E. Vitonienė ir U. Vitonytė:
„Saldu ir gera būti bei kurti drauge“

U. Vitonytės ir E. Vitonienės kūrybinė paroda „Kartu – saldu“ kviečia pažinti žavų akvarelės pasaulį/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės informacija

Parodos „Kartu – saldu“ atidarymo dalyvių laukė ir meninė degustacija – visi parodos lankytojai buvo kviečiami lie(s)ti akvarelę, padedant pačioms parodos autorėms/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų amatų centre
„Menų kalvė“ duris atvėrė
Ugnės Vitonytės ir Eglės Vitonienės kūrybinė paroda „Kartu
– saldu“. Menininkių duetas
kviečia į žavų akvarelės pasaulį, kuriame kiekvienas turėtų išgirsti garsą KAPT. Tai
– pradžių pradžia kiekvieno
U. Vitonytės ir E. Vitonienės
kūrinio baltame lape ir menininkių bendrų kūrybinių darbų
pavadinimas.
Kiekviena šio kūrybinio šeiminio
dueto pradžių pradžia – garsas
KAPT. Tai – lyg mažas taškelis,
brūkšnelis, pirmasis potėpis, nuaidintis ant lapo. „Taip prasideda kūryba, suteikianti peno sielai, atgaivinanti, sujungianti ir nuraminanti
mintis, visą šį procesą vainikuojanti
spalvomis, tonais, pustoniais, jų
sluoksnių gyliu, drąsiais judesiais
ir subtiliais atradimais“, – mintimis
dalijosi menininkių tandemas.
Duetas ir akvarelė – lyg du neatsiejami komponentai, leidžiantys
skleistis šioms meniškoms sieloms ir savo kūrybos pajautimu
stebinti, džiuginti, kitus įtraukti į
kūrybos procesą.
Pagrindinis darbų išskirtinumas
– būti, kurti drauge: „Grakščiais
potėpiais pirminę idėją pildome,
pradėdamos tapyti, tuomet į kūrybinio proceso veiksmą įsilieja
antroji kūrybinio dueto pusė.
Kartais viena lieja akvarelę, kita
sukurtą vaizdą papildo grafika
Pigiai parduodame
žalias pušines malkas.
Druskininkų savivaldybėje atvežimas nemokamas.
Tel. 8 601 68651

ar grafiniais fragmentais – kuriame pagal autorinę techniką.
Tuomet meno kūrinys virsta nepakartojama meno ir sielų samplaika. Mylimas darbas, šypsena
veide dėl to, ką darai ir kaip, tai
darydamas, jautiesi, augina sparnus“, – kalbėjo E. Vitonienė ir U.
Vitonytė.
Kūrybinis šeimos tandemas atsirado, kai mama prisiminė per
akvarelės liejimo procesą atrastą
vidinę harmoniją. Norėjo, kad
šį procesą galėtų matyti ir jausti
ne tik ji, bet ir aplinkiniai, o meilė
menui tarsi pasklistų ore. „Studijuodama meną, buvau pakerėta
akvarelės fenomeno. O dukra,
besiruošdama studijoms Vilniaus
dailės akademijoje, pamačiusi
kūrybinį procesą, pati panoro prie
jo prisiliesti. Pabandė ir tiesiog
negalėjo sustoti. Su pirmaisiais
teptuko brūkštelėjimais bei stipriu
kūrybinio pasitenkinimo ir harmonijos jausmu gimė didelė meilė
akvarelei. Greitai pastebėjome,
kad mūsų kūriniai žmonėms labai patinka, jie tuoj pat iškeliauja
puošti kitų namus“, – džiugesio
neslėpė menininkės.
Nuo subtilaus starto – pirmosios
autorinės parodos „Boulangerie“
kavinėje – po 7-erių metų pertraukos Eglė ir Ugnė savo artimųjų,
gerbėjų, meno mylėtojų ratui
pristatė antrąją parodą „Kartu –
saldu“. „Pavadinimas labai subtiliai viską atspindi – mums labai

saldu kurti drauge, bendrauti, dalytis žiniomis, meno formomis, išraiškomis, gera tuo kvėpuoti ir tuo
gyventi“, – pasakojo Ugnė.
Parodos „Kartu – saldu“ atidaryme laukė ir improvizuota meninė degustacija. Visi parodos
lankytojai buvo kviečiami lie(s)ti
akvarelę, padedant menininkėms.
Tai – ypatingas dukros ir mamos
laiko išpildymas mene, rezultatas,
apdovanotas sėkme, paguoda, žiniomis, patarimais, šiltomis emocijomis bei palaikymu. Po KAPT
ženklo kūryba menininkės pristato
akvarelės potėpiais nuspalvintus
atvirukus, paveikslus, spalvingus
medinius aksesuarus, išskirtinius,
jaukius ir personalizuotus atvirukus, meninio karpymo darbus.
„Amatų centras – kūrybinės
dirbtuvės, jos tapo erdve, kurioje
gimsta ir yra puoselėjamos meno
formos. Gera, kai žmogus, pirmą
kartą teptuku ar kita priemone
prisiliečia prie kūrybos, švyti,
atranda savo meninę pusę, nurimsta, išeina pakilus, ramus ir
džiaugsmingas. Tokie darbo vaisiai pakeri ir šildo širdį, o menininkui įkvepia naujų jėgų bei idėjų“,
– įspūdžiais dalijosi U. Vitonytė.
Amatų centre iki rugsėjo 1 d.
taip pat galima apžiūrėti ir Dianos
Lukošiūnaitės bei Linos Kabalkaitės karpinių parodą „Medžio
gyvenimas“.
Parengė Simona Dailydaitė

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 21 d. 12 00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad.
Nr. 5935/0007:352), esančio Snaigupės k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0007:352) savininkus ir R. D. turto paveldėtojus. Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 685 05537,
el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti
ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę; puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais; gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus
ikimokyklinukais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.
Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiųsti elektroniniu paštu: koriukas@gmail.com

Reikalingas mechanikas
nenuolatiniam darbui
remontuoti elektrinius dviračius, triračius,
keturračius.

Tel. 8 698 40430

Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite,
atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444
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Renginiai
Rugpjūčio 10 d. 13 val. Parodos
„Čiurlionis-pirmasis
Lietuvių
kosmonautas“ atidarymas. M.
K.
Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35,
Druskininkai)

Reikalingas meistras, galintis remontuoti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
LT-RU ir RU-LT vertimai, įskaitant sinchroninius, KOKYBIŠKAI ir LAIKU!
Versite patys ar užsisakysite pas profesionalus?
Tel. 8 698 07320 nuo 8 iki 17 val.

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os),
mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Parduodu žemės sklypą nuo Druskininku m.
5 km. 6 a. Jaskonių km., Miglos g. 4.
Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvenantys žmonės.

Tel. 8618 14474

Rugpjūčio 10 d. 16 val. „Lietuvos
pianistų dinastija“ koncertas M.
K.
Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje.
Pianistai:
Veronika
Vitaitė,
Aleksandra
Žvirblytė,
Paulius Andersson. Programoje
– M. K. Čiurlionio, F. Chopin,
A. Dvořák, A. Scriabin, S.
Rachmaninov ir A. Schnittke
kūriniai. Koncertas mokamas (M.
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)
Rugpjūčio 11 d. 12 val.
nemokama ekskursija lietuvių kalba
po M. K. Čiurlionio memorialinį
muziejų,
įsigijus
muziejaus
lankymo bilietą (M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkai)
Rugpjūčio 11 d. 14 val.
nemokama ekskursija rusų kalba
po M. K. Čiurlionio memorialinį
muziejų,
įsigijus
muziejaus
lankymo bilietą (M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkai)
Rugpjūčio 14 d. 20 val. pianisto
Rimanto Vingro koncertas M.
K.
Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje. Programoje – M. K.
Čiurlionis, J. S. Bach, L. van
Beethoven, N. Medtner, A. Scriabin,
A.
Šenderovas.
Koncertas
mokamas (M. K. Čiurlionio g. 35,
Druskininkai)
Rugpjūčio 17 d. 12 val.
nemokama ekskursija lietuvių kalba
po M. K. Čiurlionio memorialinį
muziejų,
įsigijus
muziejaus
lankymo bilietą (M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkai)
Rugpjūčio 17 d. 14 val.
nemokama ekskursija rusų kalba
po M. K. Čiurlionio memorialinį
muziejų,
įsigijus
muziejaus
lankymo bilietą (M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkai)

Užuojautos
UAB „Druskininkų vandenys“ darbuotojai nuoširdžiai užjaučia
artimuosius dėl Rimanto Buroko mirties.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, - netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.
(J.Marcinkevičius)
Sunkią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui,
nuoširdžiai užjaučiame Jūratę Burokienę,
jos šeimą ir artimuosius.
Druskininkų „Saulės“
pagrindinės mokyklos bendruomenė
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ...
Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai.
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,
netekus mylimos Mamos, nuoširdžiai užjaučiame
„Druskininkų betonas“ betono mazgo operatorių
Valdemarą Šarkų .
„Druskininkų betonas“ darbuotojai
ir UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras kolektyvas
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame
Ireną Lukoševičienę netekusią mylimo brolio.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai“
Mirus Elei Šarkuvienei,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Rugpjūčio 17 d. 16 val. pianisto
Motiejaus Bazaro koncertas M.
K.
Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje. Programoje – M.
K. Čiurlionio, Ch. Ives kūriniai.
Koncertas mokamas (M. K.
Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Parduodami 1-2 kambarių butai su daline apdaila naujos statybos name
Gardino g. 56G prie Alkos I tvenkinio. Tel. 8 687 37575

Rugpjūčio 17 d. 13 val.
Lietuvos menų mėgėjų asociacijos
„Branduma“
poezijos
šventė
„Brandumos
vasara‘2019“.
Dalyvaus Kauno, Druskininkų,
Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio,
Vilniaus „Brandumos“ poetai ir
vokaliniai ansambliai, veiks knygų
paroda (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Rugpjūčio 21 d. 15 val. festivalio
„Muzika be sienų“ koncertas.
(Druskininkų miesto muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 59)
Rugpjūčio 21 d. 19 val.
tarptautinių konkursų laureato
gitaristo Pavel Kuchta koncertas.
Skambės įvairių autorių ir epochų
kūriniai
(Druskininkų
miesto
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Rugpjūčio 23 d. 16 val.
Fotografijų parodos, skirtos Baltijos
kelio
30-mečiui
pristatymas
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje
veikia paroda „1000 druskinių“ iš
Muziejaus rinkinių. (Druskininkų
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio
g. 59)
Iki rugsėjo 1 d. veiks Dianos
Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės
karpinių
paroda
„Medžio
gyvenimas“ (Druskininkų amatų
centras „Menų kalvė“, M. K.
Čiurlionio g. 27)
Iki rugsėjo 1 d. veiks Ugnės
Vitonytės ir Eglės Vitonienės
kūrybinė paroda „Kartu-saldu“
(Druskininkų amatų centras „Menų
kalvė“, M. K. Čiurlionio g. 27)

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295
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2019.08.09 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
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 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis.
Hobitas: Smogo dykynė.
01:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
01:40 Klausimėlis.lt (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ledynmetis“.
21:05 VASAROS KINO TEATRAS
„Paskutinį kartą Vegase“.
23:20 „Mačetė žudo“.
01:30 „Tiksinti bomba“.
03:05 „Patrulių zona“.
04:50 „Greislendas“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Mirties
lenktynės.
23:10 Slėgis.
01:00 Įtėvis.
02:45 Baudėjas.
04:40 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“.

01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 Nusikaltimas ir bausmė.
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis išviršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:10 „Mentalistas“.
07:05 „Pragaro virtuvė“.
08:00 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:00 „Teisingumo agentai“.
10:00 „Kobra 11“.
11:00 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Įkaitų krizė.
23:20 Aurora. Operacija „Likvidavimas“.
01:10 „F. T. Budrioji akis“.

2019.08.10 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
07:00 Klausimėlis.lt.
07:15 Mažasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Nilas.
Didingoji upė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
13:50 Džesika Flečer.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Antikvariato paslaptys. Žudanti aistra.
00:05 Hobitas: Smogo dykynė.
02:40 Pasaulio dokumentika. Nilas.
Didingoji upė.
03:30 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
04:25 Džesika Flečer.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
10:00 „Maisto kelias“.
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Sarila. Prarastoji žemė“.
13:05 „Nimės sala“.
14:55 „Sugrįžimas į Nimės salą“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Ilgai ir laimingai: Pelenės istorija“.
22:00 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės. Serbija – Lietuva.
00:00 „Aukšta klasė“.
02:15 „Paskutinį kartą Vegase“.
04:05 „Greislendas“.
04:55 „Svotai“.
06:35 „Tomas ir Džeris“.
07:05 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:30 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:55 „Monstrai prieš ateivius“.
08:25 „Riterių princesė Nela“.
08:55 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
10:00 „Ponas Bynas“.
12:05 Monte Karlas.
14:20 Mamos eina į trasą.
16:25 Naujokė.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Užburtoji Ela.
21:25 Ponas ir ponia Smitai.
23:50 Pagirių žaidynės.
01:25 Mirties lenktynės.
03:10 Programos pabaiga.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslininkai. Konstantinas Pileckas“ .
07.55 TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
12.00 „Inspektorius Luisas“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane”.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00.05 „Karo merginos“.
02.15 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
03.45 Nusikaltimas ir bausmė.
04.30 „Žmogus be praeities“.
05.20 „Žmogus be praeities“.
06.20 „Pasaulis išviršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06:05 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“.
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:15 „Būk ekstremalas“.
12:45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:45 „Policijos akademija“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Drąsiaširdis.
00:10 AŠTRUS KINAS Demonų
miškas.
01:55 „F. T. Budrioji akis“.

2019.08.11 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė.
13:50 Mis Marpl.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis.
22:50 Melo išradimas.
00:30 Miestiečiai.
02:20 Klausimėlis.lt (kart.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta.
03:25 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė.
04:20 Mis Marpl.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“.
10:00 „Keliauk išmaniai“.
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Aštuonkojis Dipas“.

13:15 „Gerbėja“.
15:05 „Princas ir aš“.
17:25 „Už Kaukazo“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“.
21:25 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Purvini pinigai“.
23:35 „Nesunaikinamieji“.
01:35 „Mačetė žudo“.
03:30 „Purvini pinigai“.
06:25 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:45 „Monstrai prieš ateivius“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Džimis
Neutronas. Genialus berniukas.
11:15 Gyvenimas ant ratų.
13:20 Rembo sūnus.
15:15 Fantomas.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Geležinis žmogus.
21:55 Nežinomas.
00:10 Kaulinis tomahaukas.
02:25 Ponas ir ponia Smitai.
04:15 Programos pabaiga.
07.03 TV parduotuvė.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas.
09.00 „Neprijaukinti“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Laikykitės ten.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane”.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
03.00 Nusikaltimas ir bausmė.
03.40 „Detektyvas Linlis“.
05.10 „Kelrodė žvaigždė“.
05.50 „Pasaulio turgūs“.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:15 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Šuo“.
21:50 „Juodasis sąrašas“.
22:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
00:00 Įkaitų krizė.
01:40 Demonų miškas.

2019.08.12 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
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.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.

23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė.
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Ūkio šefas“.
08:20 „Maisto kelias“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės. Lietuva – Serbija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Hitmanas. Agentas 47“.
00:20 „Kaulai“.
01:15 „Legendos“.
02:05 „Raitelis be galvos“.
02:55 „Greislendas“.
03:45 „Kaulai“.
04:35 „Legendos“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Baudėjas. Karo zona.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Nežinomas.
03:20 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ant bangos.
09.00 Laikykitės ten suAndriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
16.00 Reporteris.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.52 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris.
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris.
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.
06:25 „Mentalistas“.
07:20 „Pragaro virtuvė“.
08:15 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:15 „Teisingumo agentai“.
10:15 „Kobra 11“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
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17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Tikras išbandymas.
23:15 Drąsiaširdis.
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:00 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:50 „Akloji zona“.

2019.08.13 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svotai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Pagrobimas“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Legendos“.
01:45 „Raitelis be galvos“.
02:35 „Greislendas“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Mirtinos
žaizdos.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Baudėjas. Karo zona.
03:10 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.

10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. Pokalbiai. I.
Valinskienė.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
05.20 „Rojus“.
06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
22:50 Tikras išbandymas.
01:00 „F. T. Budrioji akis“.
01:50 „Akloji zona“.

2019.08.14 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Mano mama gamina geriau!
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
\03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Išlikęs gyvas“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:30 „Nuodėmių daktaras“.

Savaitraščio Nr. 217
01:30 „Raitelis be galvos“.
02:15 „Greislendas“.
03:05 „Nuodėmių daktaras“.
03:55 „Naujakuriai“.
04:45 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Naktinis reisas.
00:10 „Juodasis sąrašas“.
01:05 Mirtinos žaizdos.
02:45 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 „Gluchariovas“ (2/42).
08.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 „Rojus“ (34).
11.05 „Šeimininkė“ (1/3).
12.10 „Bruto ir Neto” (2/31).
12.40 „Pamiršk mane” (1/58).
13.10 „Pamiršk mane” (1/59).
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merginos“ (1/6).
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai: I. Grinevičius ir
M.Vasiliauskas.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ (2/48).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ (1/10).
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai: I. Grinevičius ir
M.Vasiliauskas.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” (2/33).
21.30 „Pamiršk mane” (1/65).
22.00 „Pamiršk mane” (1/66).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
01.35 „Šeimininkė“ (1/10).
02.35 „Bruto ir Neto” (2/33).
03.00 „Pamiršk mane” (1/65).
03.20 „Pamiršk mane” (1/66).
03.40 „Žmogus be praeities“ (15).
04.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
05.20 „Rojus“ (21).
06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Pragaro virtuvė“.
08:05 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:05 „Teisingumo agentai“.
10:05 „Kobra 11“.
11:05 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Saulės ašaros.
23:25 Sergėtojas.
01:10 „Akloji zona“.

2019.08.15 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.

06:05 Dviračio žinios (kart.).
06:30 Žolinė. 2000 m.
07:00 Klausimėlis.lt.
07:25 Klausimėlis.lt (kart.).
07:40 Bitė Maja.
09:05 Premjera. Bitė Maja. Medaus
žaidynės / Bitė Maja.
10:30 Rožinė pantera.
12:00 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose.
Šv. Mišių tiesioginė transliacija.
13:48 Loterija „Keno Loto“.
13:50 Patvirtinta bučiniu.
15:15 Mamma Mia!
17:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Gražiausios poetų dainos.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dviračio žinios. Speciali laida.
22:00 Šlagerių festivalis „Palanga
2019“.
00:20 Aukšta klasė.
02:10 Koncertas „Folkšokas“. HD.
04:15 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.).
06:20 „Televitrina“.
06:35 „Simpsonai“.
07:05 „Nimės sala“.
08:55 „Mažylis mieste“.
10:45 „Rio“.
12:40 „Gilyn į mišką“.
15:00 „Guliverio kelionės“.
16:45 „Simpsonų filmas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ir velnias dėvi Prada“.
21:50 VASAROS KINO TEATRAS
„Šešios dienos, septynios naktys“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Nuodėmių daktaras“.
01:45 „Raitelis be galvos“.
02:35 „Greislendas“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Naujakuriai“.
05:00 „Nuodėmių daktaras“.
06:50 „Monstrai prieš ateivius“.
07:15 „Tomas ir Džeris“.
07:45 Narsusis riteris Justinas.
09:35 Tomas ir Džeris Marse.
11:05 Kelias į Eldoradą.
12:50 Alvinas ir burundukai.
14:40 Ciucikas.
16:25 Didžiosios motušės namai.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Maksas 2. Baltųjų rūmų didvyris.
21:15 PREMJERA Ben-Huras.
23:40 PREMJERA Taisyklės negalioja.
02:00 Naktinis reisas.

03:20 Alchemija.
03:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Gluchariovas“ (2/43).
08.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 „Rojus“ (35).
11.05 „Šeimininkė“ (1/4).
12.10 „Bruto ir Neto” (2/32).
12.40 „Pamiršk mane” (1/60).
13.10 „Pamiršk mane” (1/61).
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Karo merginos“ (1/7).
15.00 Laikykitės ten su AndriumiTapinu.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ (2/49).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ (1/11).
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” (2/34).
21.30 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ (2/49).
01.35 „Šeimininkė“ (1/11).
02.35 „Bruto ir Neto” (2/34)
03.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
03.40 „Žmogus be praeities“ (16).
04.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
05.20 „Rojus“ (22).
07:00 „Gamtos stebuklas.
Našlaičiai“.
09:15 Mažieji gamtos stebuklai.
10:25 Nikulino cirkas. Auksinis sezonas.
12:35 Europa.
14:25 Jazzu ir D. Montvydo muzikinė dvikova „Red Bull Soundclash“.
16:55 Skubi siunta.
18:45 Įkalinti laike.
21:00 Nojaus laivas.
23:50 Saulės ašaros.
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

Te l . 8 ( 3 1 3 ) 5 3 4 4 4
BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Restoranas-vyninė „Sicilia“ ieško ūkvedžio.
Tel. 8 698 72997

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

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 699 43005.

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Meistras stato
pavėsines, nedidelius
karkasinius pastatus,
terasas.
Tel. 8 605 95721

DNSB „Bitė“ atlieka apklausą namo, esančio Ateities g. 18, Druskininkai,
visų trijų laiptinių ir įėjimo laiptų valymo darbams atlikti.
Pasiūlymus teikti elektroniniu paštu juozas.narkevicius@gmail.com arba
telefonu 8 686 56925

Restoranas-vyninė „Sicilia“ ieško ūkvedžio.
Tel. 8 698 72997
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus-sąmatininko.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405

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

Kokybiškai atliekami visi buto remonto darbai.
Tel. 8 607 38627
Vyras ieško staliaus darbo.
Tel. 8 605 95721
Nekilnojamojo turto brokerio paslaugos Vilniuje, Druskininkuose, Pietų Lietuvoje. Tel. 8 698 07320 nuo 8 iki 17 val.

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Siūlomas darbas su traktoriumi, javų kombainu arba miško
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Reikalingas meistras,
galintis remontuoti
lengvuosius automobilius.

Tel. 8 613 91192

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti
į vietą. Tel. 8 698 72320
Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės patalpos
Pramonės gatvėje: 2 kabinetai po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435

Parduodamas 3 k. 67,43 m2 butas 9/9 aukšte Ateities g. Kaina 38500 €.
Tel. 8 687 37575

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Perka

Pirkčiau butą Druskininkų miesto
centre, siūlyti įvairius variantus.
Tel. 862137087
Pirkčiau juostinį magnetofoną
(Rostov, Orbita, Sojuz ir t.t.) arba
kasetinį japonų gamybos.
Tel. 8 687 98870
Pirkčiau 1-2 kambarių butą pirmame-trečiame aukšte miesto
centre. Gardino g. nesiūlyti.
Tel. 8 687 53826

Miškas, mediena, malkos
Pušinės, skaldytos sausos malkos. Tel. 8 682 58164
Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Parduodamos supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Žemės ūkio produkcija
Parduodami valyti rugiai, tinkami
sėklai. Lėkštinis skutikas.
Tel. 8 672 49828
Parduodami kviečiai „Edvins“ (akuotuoti), kaina – 200, 00 Eur/t, kvietrugiai „Dinara“ – 160, 00 Eur/t, rugiai –
150, 00 Eur/t. Grūdai valyti 2 kartus,
Leipalingis. Tel. 8 698 50782

Ieško darbo
Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 629 17171
Moteris nuo rugsėjo 1 d. slaugytų, padėtų namų ruošoje, turi
kvalifikaciją. Tel. 8 671 50790.
24 m. vyras iš Varėnos rajono
ieško darbo, dirbęs Lentpjūvėje
pagal individualią veiklą miško
darbus ir pagalbinio darbininko
darbo, tel. 8 607 74522
Ieško apsaugos darbuotojo, sargo darbo. Tel. 8 623 23430
Vyras ieško darbo statybų sektoriuje. Tel. 8 618 88061
Moteris gali prižiūrėti senyvo amžiaus žmones, ligonius. Patirtis
– 10 metų, turi kvalifikaciją.
Tel. 8 672 20567
57 m. moteris, turinti 7 metų patirtį slaugymo srityje, ieško slaugės arba bent kokio kito darbo.
Tel. 8 605 05177

Kiti daiktai
Parduodama nauja sofa-lova,
200 Eur. Tel. 8 682 99968
Antikvarinė siuvimo mašina
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, mažai naudotas čiužinys,
ąžuolo šakos. Tel. 8 680 23134,
8 694 24955

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, „Ceragin“ masažinė lova,
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos
berniuko uniforminis megztinis su
emblema, 36 dydis.
Tel. 8 688 80976
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, Kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881
Parduoda naują medinę sviestamušę. Kaina – 30, 00 Eur
Tel. 8 673 33314
Parduodama antikvarinių laikrodžių, kasečių ir diskų kolekcija.
Tel. 8 600 61817
Teniso stalas, įvairių dydžių
vinys, mašinos keltuvas, šamotinės, silikatinės plytos, kokliai,
staklių pjūklai, kompresorius
CO-76, špyžinė orkaitė, priekaba
„Zubrionok“, elektrinis siūlų verpimas, sukimas, didelis elektrinis
lygintuvas, ąžuolo lentos, naujas
senovinis parketas, naujas kristalo šviestuvas. Tel. 8 676 07794
Parduodami trys vyriški dviračiai.
Tel. 8 628 11728
Vaikiškas vežimėlis, mikrobangų
krosnelė, medinės durys, televizorius, pakabinamas šviestuvas,
kilimas. Tel. 8 675 57873
Parduodami naudoti pamatiniai
blokai. Tel. 8 600 45930
Neįgaliųjų vežimėlis „Scooter“.
Tel. 8 605 45603
Kineskopinis televizorius, elektrinė pirties krosnelė „Harvia“,
šviestuvai, CD stovelis, TV pulteliai. Tel. 8 686 43600
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
uniformos megztinis, 36 dydis.
Kaina – 15 Eur. Tel. 8 685 09665
Parduodu akmenis (riedulius) 22
t, Baltašiškėje. Tel. 8 698 88162
Antikvarinė siuvimo mašina
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, mažai naudotas čiužinys.
Tel. 8 68023134, 8 694 24955

Nuoma
Nuomojamas 1 kambario butas
1-2 mėnesių laikotarpiui.
Tel. 8 621 23704
Vilniuje, Jeruzalės mikrorajone
išnuomojamas 1 kambario butas
(10 min. pėsčiomis iki Mykolo Romerio universiteto). Kaina – 350,
00 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Skambinti nuo 19-21 val.
Tel. 8 687 49222
Dirbanti, tvarkinga mergina ieško
buto ilgalaikei nuomai.
Tel. 8 622 72219
Nuomojamas kambarys Baltašiškėje, be patogumų. Tel. 8 313 56576
Išnuomojamas 2 kambarių butas
centre su baldais ir buit. technika. Tel. 8 617 41584
Nuomojamas 1 k. butas Ateities
g. Ilgam laikui. Tel. 8 686 70706.

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb.
bute, kambarys su balkonu, rami
vieta, Vytauto g. Kaina – 120 Eur.
Tel. 8 607 38627

Parduodamas 16m2 kambarys
Šiltnamių g. Reikalingas remontas . Kaina – 7400 Eur.
Tel. 8 686 42499

Nekilnojamas turtas

2 kamb. butas 4 a su baldais,
Gardino g. Kaina – 24 500 Eur.
Tel. 8 607 36078

21 a namų valdos sklypas su
pamatais prie Baltojo Bilso ežero. Yra geodeziniai matavimai,
pamatai.
Tel:. 8 694 24955, 8 680 23134
2 k. butas M. K. Čiurlionio g.
Tel. 8 646 16041
Parduodamas sodas Druskininkų
miesto ribose, „Eglė“ soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui
visus metus, dviejų aukštų, su
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.
Gera kaimynystė, šalia – miškelis. Tel. 8 685 57045
Parduodamas 2 aukštų 126 kv.
m įrengtas gyvenamasis namas
su ūkiniu pastatu ir garažu 10,6
a žemės sklype Sakų g., Druskininkuose, besiribojančiame su
pušynu, arba keičiamas į butą
Druskininkuose ar Kaune. Kaina
– 83 000 Eur. Tel. 8 600 80228

Automobiliai ir jų dalys
Mazda 5, 2006 m. 2, 0 l dyzelis.
TA iki 2019 m. spalio mėn. geros
būklės. Kaina – 1300 Eur.
Tel. 8 602 10802
Renault Scenic: 2003 m. 1,9 l
dyzelis. TA iki 2020-05. Kaina –
750 Eur. Tel. 8 626 35233

Garažas Ratnyčioje, su duobe,
elektra. Kaina – 3150 Eur.
Tel. 8 607 36078

Peugeot 206: 1,4 l, 2005-08. Kaina – 300 Eur. Tel. 8 618 73824

Parduodamas 18 kv. m. kambarys bendrabutyje, 2 a. Viečiūnuose. Tel. 8 625 29382, 8 625
93924

„Toyota Corolla, 1998 m. TA iki
2021 m. Kaina – 900 Eur.
Tel. 8 682 98506.

Parduodami įvairių dydžių namų
valdos sklypai M. K. Čiurlionio g.
120, šalia miško. Atlikti geodeziniai matavimai, elektra, miesto
komunikacijos. Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamasis namas, 9
arų sklype Ratnyčios g. 2 už 105
000 Eur arba keičia į butą Vilniuje. Tel. 8 602 10802
Parduodamas 6 arų sklypas
sodų bendrijoje „Migla“, Jaskonių
kaime. Yra elektra, kadastriniai
išmatavimai. Kaina – 7000 Eur.
Tel. 8 612 20142

37 a namų valdos sklypas Didžiasalyje, kaina – 22 000 Eur, įvesta
elektra, asfaltuotas privažiavimas. Tel. 8 602 28830

0,21 ha namų valdos sklypas
prie Bilso ežero, atlikti geodeziniai matavimai.
Tel. 8 68023134, 8 694 24955

247 arų namų valdos sklypas
miške, 9 km nuo Druskininkų,
elektra, privažiavimas geras, kaina – 40 000 Eur.
Tel. 8 602 28830

Parduodamas 2 aukštų namas
Druskininkuose, dalinai įrengtas,
apšildymas kietu kuru, yra vietinis vandentiekis, kanalizacija
prijungta prie miesto, garažas, 6
arų sklypas. Kaina – 55 000 Eur.
Tel. +370 696 10088

Parduodamas žemės ūkio paskirties sklypas Snaigupėje, 2 tvenkiniai, 24 arai. Tel. 8 682 87568
Parduodami du 1 kamb. butai, 17
m2 ir 24 m2, Gardino g. 2A.
Tel. 8 671 59773.
2 kamb. butas, miesto centre
Taikos g. Kaina – 56 000 Eur.
Tel. 8 616 48116
Gyvenamasis namas, Leipalingyje, 70 m2 Sklypas – 7, 13 arų.
Kaina – 15500 Eur.
Tel. 8 616 48116

Peugeot 206: 2006 m. be TA,
benzinas, rida – 97 000 km. Kaina – 400 Eur. Tel.: 8 685 09665,
8 699 01167
Parduodama Mazda 6 (2009m.,
2,2 l dyzelinas, hečbekas, baltos
spalvos, labai geros būklės). Kaina – 4500 Eur. Tel. 8 672 27300
1998 m. Opel Astra, 1.8 l su variklio defektu. TA iki 2020-08. Kaina - 250 Eur. Tel. 8 610 22885

Dovanoja

Apšiltintas kempingo namelis
(galima tempti), dušas, wc. Kaina
– 4200 Eur. Tel. 8 645 36702

Išnuomojame 20-30m²
ploto biurų patalpas
M.K. Čiurlionio g. 75,
Druskininkuose.
Kreiptis tel. 861821306
el.p. jonasgra@yahoo.
com

2006 m. Toyota Corolla Verso, 2,
2 dyzelis. Iš Vokietijos. Kaina –
2500 Eur. Puiki būklė.
Tel. 8 6022 8830

Dovanoju panaudotą šiferį
maždaug 20 kv. metrų. Tel. 8
69919634

Apdailos ir
santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085,
8 687 27676
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Parduodamas namelis (kemperis)
ant 2 ratų, 2-3 vietų iš Anglijos.
Puiki būklė. Kaina – sutartinė.
Tel. 8 623 23430

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 21 d. 9 00 val. bus atliekami žemės sklypo
(kad. Nr. 3878/0006:341), esančio Neravų k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3878/0006:131) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 685
05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g.
Kaina – 1900 Eur. Tel. 8 627 66422

Parduodamas juodas tvarkingas pianinas „Belarus“, kaina – 150 Eur.
Tel. 8 620 75012

1 kambario 31 kv. m butas Veisiejų g. 10, 5 aukštas (5 aukštų
name). Kaina – 22 tūkst. Eur. Tel.
8 655 22098 ir (8 313) 45818

Parduodami 1-2 kambarių butai su daline apdaila naujos statybos name
Gardino g. 56G prie Alkos I tvenkinio. Tel. 868737575.

Parduodamas 10 a sklypas Veisiejuose, atlikti geodeziniai matavimai. Tel. 8 698 05758

Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 9/9 aukšte Ateities g. . Kaina 38 500
eurų. Tel. 8-68737575

4 kamb. butą Ateities g.
Tel. 8 684 65599.
Parduodamas sodas Druskininkų
miesto ribose, eglės soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui
visus metus, dviejų aukštų, su garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. Gera
kaimynystė, šalia miškelis. Daugiau
informacijos telefonu 8 625 71804.
Parduodamas sklypas Neravų
g. 35I (12a., namų valda, miesto
komunikacijos, elektra, prie pat
miesto ribos). Kaina - 22 000Eur.
Tel. 8 672 27300
Parduodamas sklypas Mildos g.
(9a., namų valda, miesto komunikacijos, elektra, kraštinis sklypas,
šalia Nemuno). Kaina - 70 000
Eur. Tel. 8 672 27300

„Mosso“ restorane ieškomi
kolektyvo nariai.
Siūlome ilgalaikį darbą:
Virėjui/ šefui,
Pagalbiniam virtuvės darbuotojui.
Dėl detalesnės informacijos tel. 8 607 68826
Mus rasite - Šv. Jokūbo g. 1, Druskininkai.
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Druskininkai kvies į
atsisveikinimo su vasara šventę
„Vasaros aidai“
Rugpjūčio 23-25 dienomis
organizuojamas turiningas ir
dinamiškas kinomanams bei
melomanams skirtas besibaigiančios vasaros savaitgalis
Druskininkuose.
Rugpjūčio 23 d. sukaks 30
metų, kai surengta istorinė Baltijos kelio akcija – du milijonai
žmonių susikibo rankomis 600
km ilgio grandinėje per Baltijos
šalis, patvirtindami vieningumą
siekti laisvės. Ši akcija tapo
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vienybės simboliu. Mes norime
simboliškai atkartoti istorinį
įvykį ir kviečiame visus jungtis
prie bendros iniciatyvos – gyvosios atminimo grandinės,
kuria simboliškai paminėsime
Baltijos kelio 30-ąją sukaktį
Druskininkuose. Į gyvąją grandinę stosime Vilniaus alėjoje
nuo Pramogų aikštės iki Miesto
muziejaus. Akcijos pradžia –
rugpjūčio 23 d. 18.00 val. Registruotis dalyvavimui gyvojoje
atminimo grandinėje galima telefonu (8 313) 58106 ir elektroniniu paštu rezisierius@druskininkukulturoscentras.lt
Kviečiame Jus, Jūsų šeimos
narius, draugus ar Jūsų kolektyvą aktyviai dalyvauti Baltijos
kelio 30 metų sukakties minėjime Druskininkuose, dar kartą
susikibti rankomis vardan LAISVĖS. Tądien organizuojamas ir
šiaurietiško ėjimo žygis „Baltijos
laisvės žingsniai“, fotografijų
parodos pristatymas, bus aukojamos Šv. Mišios už Tėvynės
laisvę. Jeigu leis oro sąlygos,
prie Druskonio ežero bus parodyta teatralizuota programa
„Begaliniam kely“, kurioje dalyvaus Mikas Suraučius, Druskininkų kultūros centro, Leipalingio ir Viečiūnų meno kolektyvai.
Pramogų aikštėje bus parodytas legendinis muzikinis filmas
„Kažkas atsitiko“.
Rugpjūčio 24 d. šurmuliuos jau
tradicine tapusi ir didelio druskininkiečių bei kurorto svečių
dėmesio sulaukianti atsisveikinimo su vasara šventė „Vasaros
aidai“.
Šiųmetėje programoje – tautodailės darbų ir amatų mugė,
kurioje savo gaminius pristatys
geriausi Lietuvos amatininkai,
tautodailininkai, kulinarinio ir
tautinio paveldo gamintojai,
atrakcijos ir pramogos vaikams,
gatvės spektaklių festivalis „Gatvės atostogos“. Vakaro koncertinėje programoje pamatysime
daug žiūrovų simpatijų pelniusio
televizijos projekto ,,Du balsai –
viena širdis“ finalininkus Aureliją
ir Rapolą Meškauskus, smagią
kompozitorių dvikovą „Stano
prieš Zvonkų“, kurioje du žinomi

kompozitoriai rungtyniaus tarpusavyje septyniose nominacijose: „Kvailiausia daina“,
„Gražiausia daina apie dangų“,
„Daina, dėl kurios – ne gėda“,
„Daina apie seksą“, „Gražiausia
daina apie meilę“, „Šventiškiausia daina“, „Mėgiamiausia kito
autoriaus daina“. Tai – tarsi humoristiniai muzikos apdovanojimai, nominacijoms parinktos
dainos – nuotaikingos ir užvedančios, žinomos kiekvienam
lietuviui, tik ne kiekvienas numano, kas tų dainų autoriai. Po
kiekvienos nominacijos autoriai
atliks savo dainą, o publika išrinks dvikovos nugalėtoją plojimais ir triukšmu. Šie charizmatiški atlikėjai visada šmaikščiai
bendrauja su publika, komentuoja vienas kito kūrybą, o publika sukyla šokti jau nuo pirmų
akordų.
Alano Chošnau solinėje programoje išgirsime naujas hitų
versijas ir naujausius solinius
kūrinius „Per daug tavęs“, „Tu
gali arba ne“, taip pat keletą
„Naktinių personų“ hitų. „Solinė
kūryba –
tai laisvė be jokių ribų, o mano
muziką įprasmina klausytojai,
gerbėjai ir koncertai, kuriuose
susitinkame ir realiu laiku dalijamės neįtikėtina muzikos jėga!“ –
sako Alanas Chošnau, kviesdamas į atsisveikinimo su vasara
koncertą Druskininkuose.
Dainų tekstų ir muzikos autorės bei atlikėjos Saulė Sakalauskaitė ir Greta Šepliakovaitė
bei režisierė Ieva Jackevičiūtė
pristatys interaktyvų koncertą
„Aštuntadienis“. Aštuntadienis
– tai diena, kurios labai trūksta
savaitės kalendoriuje! Tai diena,
kai galėtų nutikti keisčiausi dalykai ir būtų galima elgtis, kaip tik
nori! Dainuodamos, šokdamos
ir grodamos pianinu, gitara, ukulėle ir įvairiausiais perkusiniais
instrumentais, aktorės visai
šeimai pasakos apie visai nekasdienišką kasdienybę vaiko
akimis. Žiūrovai bus įtraukti į
veiksmą: turės galimybę sukurti
tikrą orkestrą, dainuoti, šokti,
skaičiuoti ir drauge pasvajoti
kas būtų, jeigu būtų…
Sekmadienio vakarą melomanai rinksis Pramogų aikštėje
žiūrėti romantinės komedijos
„Knygų klubas“.
Organizatoriai tikisi, kad besibaigiančios vasaros palydėti
į Druskininkus suplūs gausybė
turistų, todėl programa parengta kiekvieno skoniui. Visa
informacija www.druskininkukulturoscentras.lt
Druskininkų kultūros centro
informacija

