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Druskininkų švietimo bendruomenė pradėjo naujus 
mokslo metus

Pirmadienį Druskininkuose, 
Viečiūnuose ir Leipalingyje 
į mokyklas ir lopšelius-dar-
želius sugužėjo gėlių žiedais 
nešini mokiniai. Į mokyklas su-
grįžę moksleiviai skubėjo pa-
matyti seniai matytus draugus, 
mokytojus, dalijosi praėjusios 
vasaros įspūdžiais.

Mokslo metų pradžią skel-
biantis skambutis nuaidėjo 
mokyklose, kviesdamas pra-
dėti dar vienus mokslo metus 
ir žengti žinių keliu. 

Į naujųjų mokslo metų pra-
džios renginius Druskininkų 
savivaldybės mokyklose ir da-
želiuose pirmadienį susirinko 
2921 mokiniai. Druskininkų sa-
vivaldybės mokyklas pradėjo 
lankyti 187 pirmokai – 25 moki-
nukais daugiau nei pernai. 

„Atgimimo“ mokykla 75-uo-
sius mokslo metus pradėjo, turė-
dama 760 mokinių, iš kurių 330 
pradinukai ir 85 priešmokyklinio 
ugdymo grupes lankantys vaikai. 
Mokyklos bendruomenė džiau-
giasi pagaliau turėdama pilną 
mokymosi pagalbos mokiniui 
specialistų grupę – tai pagerins 
pagalbos teikimą  specialiųjų po-
reikių mokiniams.

Mokykloje bus tęsiamas pagilin-
tas anglų kalbos ir fizinės kultūros 
mokymas, papildomos valandos 
skiriamos gabiesiems 7-8 kla-
sių mokiniams mokytis lietuvių 

kalbos ir matematikos, kuriamos 
naujos gabiųjų mokinių  ugdymo 
tradicijos nuo 5-osios klasės. 

Mokykla vykdys 5 tarptautinius 
projektus su užsienio šalimis. Šį-
met didžiausią dėmesį mokykla 
skirs susitarimams tarp įvairių 
bendruomenės grupių, mokinių 
savarankiškumo ir atsakomybės 
už mokymąsi stiprinimui. 

„Saulės“ pagrindinėje moky-
kloje mokysis 604 moksleiviai 
(kartu su „Saulutės“ sanatorine 
mokykla). 

Šiemet juos mokys 54 moky-
tojai, 5 priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, 7 pagalbos mokiniui 
specialistai (logopedai, spec. pe-
dagogai, socialiniai pedagogai, 
psichologai).

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje 
mokysis 601 moksleivis (kartu su 
„Saulutės“ sanatorine mokykla). 
Šiemet juos mokys 54 mokyto-
jai, 5 priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, 7 pagalbos mokiniui 
specialistai (logopedai, spec. pe-
dagogai, socialiniai pedagogai, 
psichologai). 

Nuo rugsėjo mokykloje veikia 
sensorinės aplinkos kambarys. 
Sensorinė įranga šviesų, garsų, 
vaizdų, muzikos variacijų ir skir-
tingomis vystymosi reikmėms 
skirti žaidimai leidžia sukurti 
aplinką, kurioje galima atsipalai-
duoti, padidinti motyvaciją vėles-
nėms veikloms ir pajusti teigiamą 

emocijų antplūdį. 
Neįgaliems mokiniams įrenginė-

jamas liftas. Nuo rugsėjo pirmos 
dienos veikia specialioji prieš-
mokyklinė klasė, skirta autizmo 
spektrą turintiems vaikams. 

Šiemet mokyklos prioritetas – in-
dividuali kiekvieno vaiko pažanga

„Ryto“ gimnazijoje šiais 
mokslo metais mokysis 458 mo-
kiniai, juos mokys 51 mokytojas. 
Gimnazija numato pagrindinį 
dėmesį skirti asmeninei mokinio 
pažangai bei dialogo ir susita-
rimų kultūros vystymui, tobulinti 
pagalbos mokiniui sistemą, tęsti 
ilgalaikius tarptautinius projektus, 
organizuoti renginius, skirtus ne 
tik dalykinių, bet ir bendrųjų kom-
petencijų ugdymui.

Leipalingio progimnaziją šie-
met lankys 159 mokiniai, iš jų – 
19 pirmokų. Mokinius mokys 31 
pedagogas. 

Pagrindinis šios progimnazijos 
ateinančių mokslo metų veiklos 
prioritetas bus mokymosi koky-
bės gerinimas, siekiant individu-
alios kiekvieno mokinio pažan-
gos. Didelis dėmesys skiriamas 
ugdymo aplinkai, komunikacijos 
procesų efektyvinimui.

2019-2020 mokslo metų vienas 
iš veiklos prioritetų – individuali 
kiekvieno mokinio pažanga. 

Ypatingas dėmesys bus ski-
riamas ne tik mokinių akademi-
niams pasiekimams, tačiau ir 

asmenybės brandai bei saviraiš-
kai, taip pat – sveikatingumo ug-
dymui bei fiziniam lavinimui. 

Viečiūnų progimnazijoje nau-
jus mokslo metus pradėjo 108 
1-8 klasių mokiniai, dar 74 vaikai 
lankys ikimokyklinio ugdymo sky-
rių „Linelis“, kuris šį rugsėjį buvo 
visiškai renovuotas. 

Nauja aplinka bus labiau pritaikyta 
šiuolaikinio ugdymo principams – 
grupėje bus įrengtos erdvės vaikų 
žaidimams – namelis medyje, slė-
pynių ola, taip pat pakylos – amfi-
teatrai. Juo naudojant, bus ugdomi 
kūrybiniai vaikų gebėjimai. 

Kaip teigė progimnazijos direk-
torė Žaneta Krivonienė, čia svar-
bus kiekvienas vaikas. 

Vienas pagrindinių mažų moky-
klų bruožų yra tas, kad jose nėra 
nepastebimų vaikų – visi pažįs-
tami, visiems užtenka laiko. 

Pagrindiniu progimnazijos sie-
kiu 2019-2020 m. bus laikomas 
siekis užtikrinti visų mokinių pa-
žangumą, atsižvelgiant į kiekvieno 
individualius poreikius – tiek gabių 
mokinių, tiek patiriančių sunkumų. 

Mokinių laukia įdomi formalųjį 
ugdymą papildanti veikla, nes nuo 
rugsėjo mėnesio progimnazija 
įgyvendins ir Druskininkų VVG fi-
nansuojamą projektą. Mokymosi 
procesas bus praturtintas įdo-
miomis,  ino-
vaty v iomis 
pamokomis.

Dėmesio! Nauja 
paslauga: atliekų 

surinkimo 
aikštelėje – 

naudotų daiktų 
mainai!

3 psl.

Mokslo metų pradžią skelbiantis skambutis nuaidėjo mokyklose, kviesdamas pradėti dar vienus mokslo metus ir žengti žinių keliu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų 
ligoninės klinikinės 
laboratorijos vedėja 

M. Kavaliukienė: 
„Druskininkuose iš 

karto pasijutau kaip 
namuose“
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Druskininkiečių 
sėkmė konkurse-

festivalyje 
„Muzika be sienų“
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Druskininkų muzikinis fontanas 

– gražiausias Lietuvoje

Kelionių po Lietuvą portalas 
www.pamatykLietuvoje.lt ir 
Lietuvos turizmo informaci-
jos centrų asociacija (LTICA), 
vienijanti 45 Lietuvos turizmo 
informacijos centrus, visą rug-
pjūčio mėnesį kvietė pasigro-
žėti po visą šalį išsibarsčiu-
siais fontanais, juos aplankyti 
kelionių po Lietuvą metu ir iš-
rinkti gražiausią. 

Rinkimų organizatoriai iš viso 
Lietuvos fontanų sąrašo išrinko 
35, jų manymu, verčiausius var-
žytis dėl gražiausiojo titulo. Į rinki-
mus aktyviai įsitraukė visos Lietu-
vos gyventojai. Savo balsus trims, 
jų manymu, gražiausiems fonta-
nams jie galėjo atiduoti specialioje 
elektroninėje balsavimo formoje.

Po įtemptos kovos, suskaičiavus 
balsus, gražiausiu Lietuvos fon-
tanu išrinktas Druskininkų muzi-
kinis fontanas, surinkęs net 26,7 
proc. visų balsų.

Pačiame Druskininkų centre, 
Gydyklų parke nuo 2011 metų 
veikiantis muzikinis fontanas yra 
viena mėgstamiausių vietinių ir 
miesto svečių susibūrimo vietų 
bei bene populiariausia lankytina 
vieta Druskininkuose. 

Fontano muzikinį spektaklį ne-
mokamai galima stebėti kiekvieną 
dieną kas valandą nuo 10 iki 23 
val. Kiekvienas norintysis ir SMS 
žinute gali užsakyti savo mėgs-
tamą melodiją, pasirinkdamas 
ją iš ilgo suprogramuotų fontano 
melodijų sąrašo.

Visu savo grožiu fontanas at-
siskleidžia sutemus, kai pagal 
populiarias melodijas šokančias 
vandens sroves nudažo ryškias-
palvės šviesos. Fontanas išsi-
skiria dar ir tuo, kad žmonės, net 
ir neturintys galimybių atvykti į 
Druskininkus, gali fontanu pasi-
džiaugti bent virtualiai – per tiesio-
ginę vaizdo transliaciją internetu.

Po įtemptos kovos, suskaičiavus balsus, gražiausiu Lietuvos fontanu išrinktas Druskininkų 
muzikinis fontanas, surinkęs net 26,7 proc. visų balsų/Druskininkų savivaldybės archyvo 
nuotrauka

Tarybos posėdyje pakeistas biudžetas, pritarta 
svarbiems projektams

Penktadienį sušauktame 
Druskininkų savivaldybės ta-
rybos posėdyje svarstyta 18 
klausimų, susijusių su įvai-
riomis Savivaldybės veiklos 
sritimis. Posėdyje dalyvavo 
20 Tarybos narių, kurie dauge-
liu klausimų balsavo vienbal-
siai. Posėdį vedė Savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius.

Finansų ir apskaitos skyriaus 
vedėja Vyda Amšiejienė pristatė 
sprendimo projektą dėl 2019 
metų Druskininkų savivaldybės 
biudžeto pakeitimo. Pagal šį pro-
jektą, biudžetas buvo padidintas 
290,7 tūkst. eurų.

Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vedėjas Algirdas Svirskas 
Tarybos narių prašė pritarti trims 
projektams, teikiamiems pagal 
4-ąjį INTERREG V-A Lietuvos-
Lenkijos kvietimą. Bendra šių 
projektų vertė – per 1,6 mln. eurų. 
Projektus Druskininkų savival-
dybė vykdys kartu su partneriais 
iš Lenkijos.

Ūkio skyriaus vedėjas Valdas 

Kuleckas supažindino Tarybos 
narius su projektu, teikiamu pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 
metų programą. Ši programa su-
teikia galimybę atnaujinti vietinius 
kelius. Už 200 tūkst. eurų bus 
išasfaltuota kelio atkarpa šalia 
Leipalingio. 

Tarybos nariai patvirtino 

naują Druskininkų lopšelio- 
darželio „Bitutė“ direktorę. Ja 
tapo konkursą laimėjusi Lina 
Bagdanavičienė. 

Tarybos posėdyje buvo priimta 
nemažai svarbių sprendimų švie-
timo, socialinės paramos, nevy-
riausybinių organizacijų veiklos ir 
kitais klausimais.

Penktadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 18 klausimų, 
susijusių su įvairiomis Savivaldybės veiklos sritimis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Teisingumo ministerija: „Civilinio proceso 
kodeksas numato taikaus susitarimo galimybę 

bet kurioje proceso stadijoje“
Praėjusį ketvirtadienį Drus-

kininkų savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė bei Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjas 
Renaldas Viščinis lankėsi Tei-
singumo ministerijoje, kur su 
ministru Elvinu Jankevičiumi ir 
ministerijos teisės specialistais 
aptarė su vadinamu „Vijūnėlės 
dvaru“ susijusius teisinius as-
pektus, konkrečiai – Taikos su-
tarties sudarymo galimybes. 

„Teisinėje valstybėje galioja tei-
sės viršenybės principas. Juo la-
biau politikams negalima kištis į 
teisminius procesus“, – susitikime 
sakė teisingumo ministras E. Jan-
kevičius, reaguodamas į Druski-
ninkų administracijos kreipimąsi 
dėl vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ 
nugriovimo bylos.

Ministras pažymėjo, kad visi as-
menys yra lygūs prieš įstatymą ir 
savo teisių gynybai turi ieškoti ne 
politinio užnugario, o rinktis tei-
sinį, įstatymų nustatytą kelią.

„Civilinio proceso kodeksas nu-
mato taikaus susitarimo galimybę 

bet kurioje proceso stadijoje, taip 
pat ir vykdymo procese“, – sakė 
E. Jankevičius.

Teisingumo ministerijos speci-
alistai pažymėjo, jog pagal ga-
liojantį teisinį reguliavimą taikos 
sutartį gali sudaryti tik bylos ša-
lys, o galutinį sprendimą dėl tai-
kos sutarties patvirtinimo priima 
teismas, įvertinęs, ar ji nepriešta-
rauja viešajam interesui.

Druskininkų savivaldybė jau 
kreipėsi į visas bylos šalis – Na-
cionalinę žemės tarnybą prie 

Žemės ūkio ministerijos, Valsty-
binę teritorijų planavimo ir sta-
tybos inspekciją prie Aplinkos 
ministerijos ir  Generalinę proku-
ratūrą, kviesdama aptarti taikos 
sutarties sudarymo galimybę, nes 
Aukščiausias teismas apgynė 
valstybės viešąjį interesą, neleis-
damas, kad ten būtų gyvenamoji 
žemės sklypo paskirtis ar stovėtų 
gyvenamasis pastatas.

Sudarius taikos sutartį, pastatas 
Turistų g. 13 galėtų būti panau-
dojamas visuomenės reikmėms, 
įkuriant ten Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą. 

Prieš penkerius metus analogiš-
koje situacijoje – Preilos Botelio 
atveju – visoms šalims susitarus, 
buvo sudaryta taikos sutartis ir 
pastatai nebuvo nugriauti. 

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė V. Jur-
gelevičienė palaiko teisingumo 
ministro E. Jankevičiaus poziciją, 
jog „Vijūnėlės dvaro“ problema 
turėtų būti sprendžiama tik tei-
siniu keliu, nesiveliant į politines 
diskusijas. 

E. Jankevičius: „Civilinio proceso kodek-
sas numato taikaus susitarimo galimybę bet 
kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo 
procese“

Druskininkų moksleiviams – naujas autobusiukas
Druskininkuose nuolat gerėja 

moksleivių kelionės į mokyklą 
ir namo. Praėjusį penktadienį 
Savivaldybės nuosavybėn 
buvo perduotas dar vienas mo-
kyklinis autobusas. 

Naujutėlį 19 vietų „IVECO“ mar-
kės autobusą apžiūrėjęs mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius sakė, kad ši labai patogi ir 
moderni transporto priemonė vai-
kams labai patiks. Jo nuomone, 
šiuo autobusu bus galima ne tik 
pavėžėti moksleivius į mokyklą, 
bet ir rengti tolimesnes pažintines 
keliones – autobuse sumontuotos 
patogios sėdynės, yra oro kondi-
cionavimo sistema. 

Šiuo metu Druskininkų savi-
valdybė turi 7 mokyklinius auto-
busus, kurie visiškai patenkina 
moksleivių pavėžėjimo poreikius. 

Druskininkų savivaldybės nuosavybėn buvo perduotas dar vienas mokyklinis autobu-
sas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Rugpjūtį Druskininkuose 
užderėjo vestuvių

Vis daugiau susituokti nu-
sprendusių porų santuokos 
vietą renkasi Druskininkuose. 
Rugpjūčio mėnesį  Druski-
ninkų savivaldybės Teisės ir 
civilinės metrikacijos skyrius 
įregistravo net 48 santuokas 
– dešimčia santuokų daugiau 
nei per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį.

Įdomu tai, kad vis daugiau ki-
tuose Lietuvos miestuose gyve-
nančių porų tuokiasi Druskinin-
kuose – rugpjūtį iš kitų miestų ir 
savivaldybių tuoktis į mūsų kurortą 
atvyko 28 jaunavedžių poros.

Kaip teigė Druskininkų savival-
dybės Teisės ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Ramutė Juonienė, rugpjūtis buvo 

dosnus ir gimimų. Per mėnesį 
gimė 24 vaikučiai – po 12 mergai-
čių ir berniukų. Praėjusiais metais 
per tą patį laikotarpį buvo suda-
ryta 20 gimimo įrašų.

Tarp rugpjūtį gimusiųjų Druski-
ninkuose – viena pora dvynukų: 
broliukas Bernardas ir sesutė 
Koletė.

Tėvai savo atžaloms suteikė ir 
tradicinių, ir originalių vardų. Ber-
niukai gavo Timo, Isaak Arijaus, 
Arjun, Dilan vardus, o mergaitės 
– Orneilos, Koletės, Anastasiya, 
Cataleya vardus.

Rugpjūtį užregistruotos tik 9 
ištuokos. Anapilin iškeliavo 24 
Druskininkų savivaldybės gyven-
tojai, iš kurių vyriausiajai buvo 99 
metai, o jauniausiam – 26 metai.

Druskininkų  savivaldybės informacija

Vis daugiau kituose Lietuvos miestuose gyvenančių porų tuokiasi Druskininkuose/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka
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Skundai, skundai, skundai: jau trečią kadenciją 
taip dirba tarybos konservatoriai ir liberalai

Dar vienas Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos opozicijos 
atstovų bandymas apjuodinti 
Savivaldybės vadovus baigėsi 
nesėkme. Vyriausioji tarnybi-
nės etikos komisija nesusido-
mėjo jų sveiku protu nesuvo-
kiamu skundu. 

Tarybos nariai Karolis Ka-
klys, Antanas Balkė, Kons-
tantinas Rečkovas ir Juozas 
Šarkus 2019 metų rugpjūčio 4 
dieną parašė raštą Vyriausia-
jai tarnybinės etikos komisijai 
(VTEK), kuriuo apskundė mero 
pavaduotoją Liną Urmanavičių 
dėl to, jog jis nenusišalino nuo 
svarstymo procedūrų ir spren-
dimo priėmimo, kai liepos 29 
d. Druskininkų savivaldybės ta-
ryba priėmė kreipimąsi į Vyriau-
sybę dėl vadinamo „Vijūnėlės 
dvaro“ perdavimo visuomenės 
poreikiams. 

Rugpjūčio 28 dieną posėdžia-
vusi VTEK nusprendė: „Tyrimo 
dėl Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo Lino Urma-
navičiaus elgesio, jam galbūt 
svarstant klausimus ir priimant 
atitinkamus sprendimus, atitikties 

LR viešųjų ir privačių interesų de-
rinimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo nuostatoms nepradėti“.

Skundo autoriams atsiųstame 
rašte VTEK pirmininkas Edmun-
das Sakalauskas priminė, jog 
įstatymo nuostatų pažeidimas 
negali būti įrodinėjamas prielaido-
mis, spėlionėmis, hipotezėmis.  O 
būtent tuo ir buvo paremtas skun-
dikų raštas. 

„Įvertinus Jūsų pateiktą infor-
maciją Komisija nerado faktinių 
duomenų, leidžiančių teigti, jog 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius gali turėti išskirtinai asme-
ninio (ne tarnybinio) pobūdžio 
interesą pastato, esančio Turistų 
g. 13 Druskininkuose, atžvilgiu“, – 
rašoma VTEK atsakyme skundo 
autoriams. 

Birželio 24-28 dienomis Drus-
kininkų parapijos namuose 
veikė stovykla 10-ies metų am-
žiaus vaikams, turintiems kom-
pleksinę negalią, sergantiems 
paralyžiumi, Dauno sindromu. 
Pirminė idėja gimė šaltą žie-
mos vakarą, šnekučiuojantis 
būsimoms šios stovyklos va-
dovėmis Angelei Paulėkaitei 
ir Aušrai Lazauskienei. Jos 
norėjo suorganizuoti stovyklą 
neįgaliems vaikams ir atkreipti 
visuomenės dėmesį į jų pa-
dėtį, užimtumą. Moterims no-
rėjosi rasti galimybių tokiems 
vaikams turiningai ir smagiai 
praleisti laiką, pailsėti, atrasti 
naujų draugų, praplėsti akiratį.

„Dabar nėra nišos, kurioje vai-
kai su negalia galėtų atrasti savą 
vietą. Jie – visapusiškai nuos-
tabūs, patrauklūs, įdomūs, mus 
moko gerumo, meilės, džiaugsmo, 
supratingumo, atjautos. Šiuolaiki-
niai žmonės dažniausiai remiasi 
protu. Vaikai su negalia niekada 
neturi išankstinių nuostatų, nori, 
kad juos priimtų tokius, kokie jie 
yra. Kai Aušra papasakojo savo 
slaptą svajonę, iškart supratau, 
kad mes turime tai padaryti“, – 
prisiminė A. Paulėkaitė.

A. Lazauskienė ir A. Paulėkaitė 
džiaugiasi, kad viskas klostėsi 
sklandžiai, patvirtintas projektas 
netruko įsibėgėti, veiklose kartu 
dalyvavo ir sveiki vaikučiai: „Šie 
savanoriai padėjo mums, žaidė 
su neįgaliaisiais, bendravo, galėjo 
pamatyti, kokia yra tokio vaikelio 
nūdiena, emocijos, gyvenimo ri-
tmas, mintys. Parapijos namuose 
ilgą laiką organizuotos stovyklos 
sveikiems vaikučiams, pavadin-
tos „Vasara parapijos namuose“. 
Labai džiaugiamės, kad pavyko 
įgyvendinti tokią programą ir 

pradžiuginti vaikučius su negalia. 
Stovyklos programoje būta temi-

nių pokalbių ir diskusijų, bendros 
kūrybinės veiklos, maisto gami-
nimo, atsipalaidavimo pratimų. Or-
ganizuoti mankštos užsiėmimai, 
psichologiniai ir emociniai žaidi-
mai, kūrybinės pamokos, surengta 
ekskursija pas keramiką, pasi-
džiaugta gyvūnų terapija – vaikus 
aplankė Stafordšyro terjero miš-
rūnė Nora Budulis. Muzikos popie-
čių metu giedotos giesmės su tiky-
bos mokytoja Ieva Dovidauskiene. 

Pats geriausias atpildas už visą 
triūsą, įdėtą besiruošiant stovy-
klai, pasak stovyklos vadovių, 
yra laimingi stovyklautojų veidai 
ir grįžtamasis ryšys – graži drau-
gystė, sujungusi sveikuosius ir 
vaikus su negalia. 

„Turime dar daug jėgų ir meilės, 
kuria ir toliau norėtume dalytis 
ir, atsiradus palankioms aplin-
kybėms, organizuoti, tęsti pra-
dėtus darbus, inicijuoti panašius 
projektus, skatinančius vaikų su 
negalia integraciją“, – ateities 
planais dalijosi A. Paulėkaite ir A. 
Lazauskienė.

„Labai džiugina ši graži ir pras-
minga iniciatyva, vykdant pro-
jektus, skirtus vaikų su negalia 
užimtumui didinti. Šioje stovykloje 
vaikai įgijo daugiau pasitikėjimo 
savimi, lavino socialinius, emo-
cinius įgūdžius, įdomiai bei pras-
mingai leido vasaros dienas, ap-
supti draugų ir šaunių mokytojų. 
O geriausiai stovyklą įvertino 
patys stovyklautojai – aukščiau-
sias įvertinimas, kai vaikas nori į 
ją sugrįžti“, – sakė  Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė.

Parengė Simona Dailydaitė

Druskininkuose organizuota 
stovykla negalių turintiems 

vaikams

Druskininkų  savivaldybės informacija

Stovyklautojai galėjo pasidžiaugti gyvūnų terapija – šiltų emocijų negailėjo šuniukui 
Nora Budulis, džiaugėsi įvairiomis kasdienėmis veiklomis/Asmeninio archyvo nuotraukos

Dar vienas Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos atstovų bandymas apjuodinti Savi-
valdybės vadovus baigėsi nesėkme/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Dėmesio! Nauja paslauga: atliekų surinkimo 
aikštelėje – naudotų daiktų mainai!

Daiktai, kuriuos vieni žmonės 
išmeta, kitiems gali būti labai 
reikalingi. Tuo neabejoja Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centras (ARATC) ir Druski-
ninkų savivaldybės adminis-
tracija, nusprendusi Gardino 
gatvėje esančioje didelių gaba-
ritų surinkimo aikštelėje pasta-
tyti daiktų mainų paviljoną. 

Dar pernai regione veikiančiose 
didelių gabaritų bei kitų atliekų su-
rinkimo aikštelėse buvo pastatyti 
paviljonai, kuriuose priimami ir 
laikomi vieniems atliekomis tapę, 
bet kitiems dar reikalingais ir nau-
dojamais galintys būti daiktai. 
Norintieji gali užeiti į paviljoną ir 
pasiimti šiuos daiktus: drabužius, 
baldus, namų apyvokos reikme-
nis ir kitus.

Nuo šių metų rugpjūčio tokia 
mainų veikla pradėta vykdyti ir 
Druskininkų didelių gabaritų bei 
kitų atliekų surinkimo aikštelėje, 
esančioje Gardino g. 100.

„Tai – tikrai labai reikalingas ir 
sveikintinas sprendimas, kuris 
užtikrina ir ekologiškesnį, ir racio-
nalesnį vartojimą. Iki šiol ne kartą 
yra buvę atvejų, kai į atliekų surin-
kimo aikšteles būdavo atvežama 
dar tikrai gerų, naudoti tinkamų 
daiktų, kuriuos žmonės norėdavo 
pasiimti, bet darbuotojai negalė-
davo to leisti, nes tai prieštaravo 
įstatymams“, – kalbėjo A. Rei-
pas, neabejojantis jau veikiančių 
daiktų keitimosi paviljonų ir sta-
tomo jų mainų punkto nauda ir 
perspektyvomis.

Druskininkų gyventojai jau su-
pranta, kad didelis vartojimas 
lemia ir gausėjantį atliekų kiekį, 
didėjantį taršos mokestį už sąvar-
tyne pašalintas atliekas (daugelio 
lakuotų baldų negalima nei sude-
ginti, nei apdoroti kitais būdais), 
didėjančią rinkliavą už komunali-
nių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

2018 m. Druskininkų savivaldy-
bės stambių gabaritų aikštelėje 
surinkti atliekų kiekiai statistiniam 
Druskininkų gyventojui sudarė 
93,32 kg per metus. Tai yra tikrai 
dideli skaičiai. Pradėjus veikti 

mainų punktui, tikėtina, šį rodiklį 
pavyks sumažinti ir bus pasiekta 
ekonominė nauda.

Mainų paviljonus aptarnauja 
atliekų surinkimo aikštelių dar-
buotojai. Jei gyventojai atveža 
gerų daiktų, darbuotojai paprašo 
juos dėti ne į atliekų konteinerius, 

kaip būdavo anksčiau, o neša 
juos į paviljoną, iš kurio tuos daik-
tus kiti žmonės gali pasiimti. 

Aikštelės darbo laikas: II-VI nuo 
9 iki 18 val.

Ši paslauga nieko nekainuoja 
nei norintiems daiktus palikti, nei 
norintiems juos pasiimti!

„Ši veikla labai svarbi ir ekologiniu, ir 
socialiniu, ir ekonominiu požiūriu. Mūsų 
visuomenėje yra žmonių, kurie neišgali nu-
sipirkti net ir būtiniausių daiktų. Taip pat yra 
žmonių, kurie siekia mažinti vartojimą, pir-
menybę teikia naudotiems, o ne naujiems 
daiktams. Kai daiktai yra prikeliami antram 
gyvenimui ir jie jau nebetampa atliekomis, 
tada jų nereikia deginti, smulkinti ir kitokiu 
būdu apdoroti. Mes tik atliekame tokį mini-
malų tarpininko vaidmenį, todėl čia mato-
me ir ekonominę naudą, todėl tokio pavil-
jono atsiradimas labai reikalingas“, –  sakė 
Druskininkų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė.

Vieniems atliekomis tapę kitiems dar gali būti reikalingi ir naudojami – norintieji gali užeiti į 
paviljoną ir pasiimti šiuos daiktus: drabužius, baldus, namų apyvokos reikmenis ir kitus/Drus-
kininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
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A. Rusteika: Nacionalinės valdžios medžioklės ypatumai
Kažin, kur pasuks didžiausia is-

torijoje kovotoja su komunizmu, 
TSKP platformininkė D. Grybaus-
kaitė ir visa jos valdžios partija? 
Didysis planas užsilipti ant Eu-
ropos Sąjungos kapitono tiltelio 
nepavyko – ten savų tuskų ir kitų 
pakalikų pakanka.

Atsarginiu buvęs konservatorių 
išsapnuotas variantas pakartoti 
šlovingą V. Putino kelią – išsirin-
kus I. Šimonytę patapti premjere 
vienai kadencijai ir po to parjoti į 
Baltuosius rūmus – irgi nenuskilo. 
Sutriuškinimas antrajame prezi-
dento rinkimų ture gerai parodė, 
ko žmonės niekada nebenorės 
valdžioje matyti.

Liko glostyti pagal savo palai-
mintą įstatymą atimtiems vaiku-
čiams galveles. Ir dar liko pasku-
tinė, sprendžiamoji kova – Seimo 
rinkimai. Ten bus mesta viskas ir 
nebus pasigailėta nieko, panau-
doti visi sukaupti kompromatai ir 
patys purviniausi metodai. Nes 
pralaimėjus būtų prarasta viskas 
ir visai valdžios partijai grėstų re-
ali asmeninė atsakomybė.

Tik va, bėda – pati valdžios 
partija, pasiklydusi tarp kelių 
apsimestinių vertybinių puše-
lių, pagaliau skyla. Nereikėjo, oi 
nereikėjo V. Landsbergiui par-
tijos ir valstybės paveldėtojo iš-
stumti taip arogantiškai, galėjo 
palaukti. Dabar G. Landsbergio 

konservatoriai nesugeba atsikra-
tyti tik dėl patriarcho, kurio ne-
tekus, vedlys per porą mėnesių 
būtų išmestas visiems laikams.

Įpėdinis per tuos metus nepa-
teikė anei vieno konkretaus, vals-
tybei reikšmingo pasiūlymo, tesu-
geba pagiežingai tampytis, neturi 

nei autoriteto, nei lyderio savybių 
ir narsiai veda konservatorius į to-
lesnius pralaimėjimus.

Konservatorių kadaise prarytų ir 
apvirškintų „krikdemų“ likučiai dar 
gyvi. Kartu su kitais bręstančiais 
politiniais judesiais „krikdemų at-
siskyrimas ir naujos dešiniosios, 

krikščioniškos jėgos atsiradimas 
būtų Sąjūdį, o po to ir valstybę 
privatizavusios ir šitiek metų eks-
ploatavusios valdžios partijos pa-
baigos pradžia.

Ak, kaip sukruto dvaro kirmėly-
nas, visi tie „laisvi“ apžvalgininkai, 
„politologai“, valstybinių seklių in-
formacija šeriami „tiriantieji žurna-
listai“, „nepriklausomi nuomonių 
formuotojai“ ir kiti demokratiškai 
veikiantys asmenys! Tautinės jė-
gos jau apšauktos „fašistais“, nes 
nieko, išskyrus pravardžiavimąsi, 
draugelių žiniasklaidoje paklaikę 
iš baimės prarasti šėryklą parazi-
tai juk nesugeba.

Karštligiškai ieškoma G. Nau-
sėdos klaidų, klaidelių ir aplinkos 
liapsusų, kurių jis neabejotinai turi 
ir dar turės, paskui bus pereita 
prie kritikos, nes visų specialiųjų 
tarnybų šefo šioje kovoje užimta 
pozicija gali būti lemiama. Vis 
dar galvojama, kad galima bus 
išsisukti gavus poros svarbiau-
sių ambasadų palaikymą, kokiais 
nors tekstais, organizuotomis 
priešininkų ujimo kampanijomis, 
saugumo struktūrų ir savų redak-
torių paslaugėlėmis.

Nepavyks. Visos diktatūros ir 
autoritariniai, baime ir pataika-
vimu paremti, režimai žlunga 
po pirmojo, kad ir mažyčio, pra-
laimėjimo, nes kilus bent ma-
žytei abejonei šeimininko galia 

prarandama iniciatyva ir jau ne jie 
diktuoja įvykių eigą, o tik reaguoja 
į situaciją. Ginant klasta užimtas 
teritorijas dar nė vienas karas ne-
buvo laimėtas.

Ateinantis politinis sezonas gali 
būti pats įdomiausias per pasta-
ruosius dvidešimt metų. Esminis 
įvykis jame bus neišvengiamai 
prasidėsiantis konservatorių ir su 
jais susijusios grupuotės – val-
džios partijos – byrėjimas ir įtakos 
išleistuvės, nes atsinaujinti iki rin-
kimų ir išsigelbėti kompanija aki-
vaizdžiai nesugebės.

Po to nukris daug kaukių ir gal 
paaiškės – jei tik pralaimėjusieji 
neturi užslėpę juodai dienai kokių 
termobranduolinių kompromato 
sprogmenų, kad to išvengtų – kiek 
didieji kovotojai su išorės grės-
mėmis iš tikrųjų su jomis kovojo, 
o kiek patys yra už jas, valstybės 
negalią ir žmonių neviltį atsakingi.

Esminis išbandymas visuome-
nei bus tai, ar susidariusį vaku-
umą bus sugebėta užpildyti kons-
truktyviu turiniu ir pradėti tikrąjį 
Lietuvos atsinaujinimą. Priešingu 
atveju artėjančios pasaulio eko-
nominės ir politinės krizės, kurių 
ženklai vis akivaizdesni, sąlygo-
mis scenarijus gali būti pavojin-
gas pačiai valstybei.

„Respublika“, 
2019 rugpjūčio mėn. 30 d. 

Nereikėjo Vytautui Landsbergiui partijos ir valstybės paveldėtojo išstumti taip 
arogantiškai, galėjo palaukti/Eltos nuotrauka

Nuomonė

Mokytis – įdomu ir smagu 
Rovena Kvaraciejūtė, 
Loreta Šilanskienė,
Projekto koordinatorės

Prasidedant naujiems mokslo 
metams mokytojai dažnai ap-
mąsto, kas buvo nuveikta pra-
eitais metais, kad mokslo me-
tus galėtų pradėti su jau įgyta 
patirtimi, naujomis mintimis 
bei idėjomis. 

„Atgimimo“ mokykla 2018 m. 
rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti 
Erasmus+ KA1 programos „Ben-
drojo ugdymo darbuotojų mobilu-
mas mokymosi tikslais“ projektą 
„Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo 
ugdymas naudojant inovatyvius 
mokymo metodus“, koordinuo-
jamą Švietimo mainų paramos 
fondo. Tema pasirinkta neatsi-
tiktinai. Juk vienas iš pagrindinių 
mokyklos strateginio plano tikslų 
– gerinti ugdymo kokybę, skati-
nant kūrybinio, kritinio mąstymo 
ugdymą, pasitelkiant edukacines 
naujoves. Mokykla siekia sukurti 
metodinės veiklos sistemą, ska-
tinančią bendruomenės narių to-
bulėjimą, akcentuojant mokytojų 
pasikeitimą gerąja patirtimi. Buvo 
atsižvelgta ir į tai, kad šiuolaikinė 
mokykla turėtų didžiausią dėmesį 
skirti ne akademinių žinių, bet ke-
turių pagrindinių įgūdžių ugdymui, 
tarp kurių yra ir kūrybiškumas bei 
kritinis mąstymas. Dvejus metus 
dešimties mokytojų ir administra-
cijos darbuotojų komanda daly-
vauja mokymuose ir darbo stebė-
jimo vizituose įvairiose Europos 
šalyse. 

Taigi pats metas apžvelgti pirmų 
projekto vykdymo metų derlių.

Spalio mėnesį anglų kalbos 
mokytoja Audronė Dreinienė ir 
kūno kultūros mokytojas Deivi-
das Šilanskas dalyvavo 6 dienų 
mokytojų tobulinimosi kursuose 
„Kūrybiškumo ir inovacijų integra-
vimas mokymo procese“ Barselo-
noje. „Buvome mokomi kūrybiškų 
ir novatoriškų mokymo būdų ir 
jų taikymo savo pamokose. Di-
delis dėmesys buvo kreipiamas 
netradicinių mokymo metodų 

integravimui į pamokas. Kursas 
buvo interaktyvus – po tradicinės 
paskaitos vyko diskusijos bei pa-
sidalijimas darbo patirtimi. Dau-
giausia naudos davė kursų prakti-
nės užduotys, padėjusios suvokti, 
kas skatina mokinių kūrybiškumą. 
Kursų metu praplėtėme profesinį 
akiratį, pasidalijome gerąja patir-
timi su kolegomis iš užsienio, iš-
mokome naujų ugdymo metodų, 
pagilinome kalbinius bei kultūri-
nius įgūdžius“, – sugrįžę pasakojo 
mokytojai.

Balandžio mėnesį vokiečių kal-
bos mokytoja Daiva Dumbliaus-
kienė ir anglų kalbos mokytoja 
Aida Balčiūnienė dalyvavo peda-
gogų tobulinimosi kursuose „Kū-
rybiškumo ir inovacijų integravi-
mas mokymo procese“ Berlyne. 
Kursų tikslas – supažindinti da-
lyvius su galimybėmis, kaip inte-
gruoti kūrybiškumą ir inovatyvius 
mokymo metodus ugdymo pro-
cese, skatinant ir aktyviai prakti-
kuojant kūrybingumą, kaip vieną 
iš efektyviausių ugdymo metodų. 
Kursuose dalyvavo pedagogai 
iš trijų šalių: Ispanijos, Airijos 
ir Lietuvos. „Kursų programa 
buvo informatyvi, naudinga ir 

veiksminga. Profesionaliai derėjo 
teorinės paskaitos su aktyviomis 
praktinėmis veiklomis. Smagu, 
kad kolegos ispanai ir airiai pa-
tvirtino tai, ką jau žinojome: kūry-
biškumas lavėja, prisiliečiant prie 
konkrečių objektų. Tarkim, žvel-
giant į meno kūrinį – paveikslą 
– ar analizuojant kitas aplinkos 
detales. Kūrybiškai mokomas 
vaikas įgauna praktinės patirties, 
kuri po truputį augs ir brandins 
jį, kaip visapusišką asmenybę. 
Tarptautinė mokytojų auditorija 
suteikė žinių apie geriausiai vei-
kiančias mokymo metodikas. 
Kursai suteikė galimybę naudoti 
novatoriškus ir į mokinį orientuo-
tus mokymo metodus bei praplėtė 
galimybių ratą, kaip, naudojantis 
internetiniais šaltiniais, parengti 
kūrybišką, šiuolaikinę pamoką“, – 
mintimis dalijosi mokytojai. 

Tą patį mėnesį pavaduotoja Lo-
reta Šilanskienė, anglų kalbos 
mokytojos Rovena Kvaraciejūtė, 
Janina Jonušauskaitė ir kūno 
kultūros mokytojas D. Šilanskas 
dalyvavo stebėjimo vizite Seyhan 
Danisment Gazi Anadolu Lisesi 
mokykloje, Adanos mieste, Tur-
kijoje. Pagal kolegų sudarytą 

intensyvią programą mokytojai 
stebėjo įvairių dalykų pamokas 
mokykloje ir kitose erdvėse, da-
lyvavo popamokiniuose rengi-
niuose ir mokyklos šventėse. 
Aplankyta mokykla yra mums 
nelabai girdėto Anatolijos tipo. 
Šios mokyklos buvo įkurtos, kaip 
alternatyva brangioms priva-
čioms mokykloms ir orientuota 
į gerą mokinių paruošimą stoja-
miesiems egzaminams į univer-
sitetus. Šios mokyklos taip pat 
akcentuoja projektinį mokymą. 
Mokiniai pristatė kas mėnesį vyk-
domus įvairių sričių projektus. 
Beje, dauguma jų organizuojami 
kitose erdvėse – universitete, 
ligoninėje, botanikos sode ir pa-
našiai. Mokykloje įrengti du kabi-
netai, skirti projektinėms veikloms 
– juose gausu įvairių priemonių, 
reikalingų projektinių veiklų vyk-
dymui. Projektais siekiama ne tik 
suteikti akademinių žinių, bet taip 
pat ugdyti moralines nuostatas 
bei vertybines kompetencijas. Pa-
vyzdžiui, projektas su universitetu 
ugdo motyvaciją, kūrybiškumą ir 
skatina sėkmės pajautimą; kitas 
projektas su vaikų ligonine ska-
tina socialinę atsakomybę ir ugdo 
savivertę.

Faro mieste, Portugalijoje, or-
ganizuotuose kvalifikacijos to-
bulinimo kursuose „Pažangių 
mobiliųjų aplikacijų naudojimas 
pamokose“ dalyvavo anglų kalbos 
mokytoja R. Kvaraciejūtė. Semi-
narų ciklas buvo skirtas pristatyti 
interneto platformas ir mobilias 
aplikacijas, skirtas mobiliems te-
lefonams, nes, pasak lektorių, jie 
yra pažangesni ir teikia daugiau 
galimybių, nei dauguma kompiu-
terių. Be to, kiekvienas mokslei-
vis juos turi visada ir visur – juos 
galima naudoti ne tik klasėje, 
bet ir pamokose kitose erdvėse. 
Mokymuose dalyvavo kolegos 
iš Vokietijos, Kroatijos, Čekijos 
ir Ispanijos. Lektoriai kvietė pa-
tirti mokymą ir mokymąsi ateities 
mokyklose, kritiškai renkantis 
informacines technologijas. Jie 
pabrėžė, kad svarbu priemones 

pasirinkti pagal individualų mo-
kinių mokslumo lygį ir mokomą 
dalyką. Taip pat reikia atsižvelgti, 
kad jos būtų lengvai integruo-
jamos į mokymo turinį ir kad jų 
naudojimas turėtų tęstinumą, o 
ne būtų naudojamos priešokiais. 
Nors dauguma mobilių aplikacijų 
skirtos turinio įsisavinimui, buvo 
pademonstruotos ir programė-
lės, kurios padeda mokytojui 
pasiruošti pamokoms, tinkamai 
pasirinkti turinį ir gelbsti mokinių 
vertinimui bei įsivertinimui. Nors 
mokymai skatino informacinių ko-
munikacinių technologijų integra-
ciją pamokose, lektoriai skatino 
mokyti paauglius kritiškai vertinti 
interneto turinį, nepasitikėti vienu 
šaltiniu ir ypač pabrėžė, kad su-
augusieji privalo kontroliuoti vaikų 
ir paauglių mobilių įrenginių nau-
dojimo laiką, nes dažnai jie taip 
panyra į virtualią realybę, kad ne-
atsieja jos nuo realaus pasaulio. 

Po kiekvienų kursų mokytojai 
nauja patirtimi dalijosi su kolego-
mis, vedė atviras pamokas, orga-
nizavo praktinius mokymus. Visi 
mokymų dalyviai pabrėžė, kad 
dalyvavimas tarptautiniuose mo-
kymuose ir stebėjimo vizituose 
padėjo jiems reflektuoti savo 
pedagoginę veiklą, naudojamus 
metodus ir strategijas kolegų iš 
kitų Europos šalių kontekste. Jie 
suteikė galimybę tobulėti asmeni-
nėje ir profesinėje erdvėse.

Antrais projekto vykdymo me-
tais laukia dar ne vienas mobi-
lumas – vyksime ir į pedagogų 
tobulinimosi kursus, ir į darbo ste-
bėjimo vizitus. 

Šis projektas finansuojamas, re-
miant Europos Komisijai, „Erasmus+“ 
programos lėšomis, kurią Lietuvoje 
administruoja Švietimo mainų pa-
ramos fondas. Šis kūrinys atspindi 
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet 
kokį jame pateikiamos informacijos 
naudojimą.

Dvejus metus dešimties mokytojų ir administracijos darbuotojų komanda dalyvauja 
mokymuose ir darbo stebėjimo vizituose įvairiose Europos šalyse/„Atgimimo” mokyklos 
archyvo nuotrauka
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Druskininkų ligoninės klinikinės laboratorijos vedėja M. Kavaliukienė: 
„Druskininkuose iš karto pasijutau kaip namuose“

„Druskininkų ligoninė atvira 
ir perspektyvi vieta savo sri-
ties specialistams. Ne veltui į 
mūsų ligoninę dirbti ir konsul-
tuoti atvyksta labai geri speci-
alistai, pripažinti savo savos 
srities profesionalai“, –  teigia 
Druskininkų ligoninės kliniki-
nės laboratorijos vedėja Mi-
glė Kavaliukienė. Iš Anykščių 
kilusi, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultete biologi-
jos studijas baigusi, o vėliau ir 
medicinos biologijos magistro 
laipsnį apsigynusi medikė li-
goninės laboratorijoje pradėjo 
dirbti dar prieš motinystės 
atostogas. O dabar, sugrįžusi 
po dvejų metų pertraukos, sė-
kmingai tęsia pradėtus darbus

– Kuo Jums pasirodė pa-
trauklūs Druskininkai, kad at-
vykote čionai dirbti ir žadate 
įsikurti?

– Gimiau ir užaugau Anykš-
čiuose, taip pat labai gražiame 
mieste. Taigi ir Druskininkai man 
patiko dėl to, kad miestas labai 
gražus, žalias, besiplečiantis, 
modernus. Man labai patiko 
pirmas įspūdis, atvykus į Drus-
kininkus. Iš karto čia pasijutau, 
kaip namie. 

– Kodėl dirbti pasirinkote 
Druskininkų ligoninėje?

– Druskininkų ligoninė yra 
šiuolaikiška, atvira naujovėms, 
joje diegiami nauji tyrimo būdai, 
didžiulis dėmesys skiriamas pa-
cientui ir jo sveikatai. Ne veltui 
į mūsų ligoninę dirbti ir konsul-
tuoti atvyksta labai geri specia-
listai, pripažinti savo savos sri-
ties profesionalai.

Dirbu ligoninės klinikinėje la-
boratorijoje, kurioje galime pa-
siūlyti aukštą atliekamų tyrimų 
kokybę, greitus tyrimų rezulta-
tus, patrauklią ir konkurencingą 
tyrimų kainą.

– Kokius konkrečius tyrimus 
gali atlikti Jūsų vadovaujama 
klinikinė laboratorija? Galbūt 
žmonės nė nežino apie gali-
mybę juos atlikti savo mieste?

– Mūsų laboratorijoje diegiami 
naujausi ir pažangiausi tyrimo 
metodai. Galime pasiūlyti aukš-
tos kokybės ir objektyvius labo-
ratorinių tyrimų rezultatus. Mūsų 
laboratorija atlieka hematologi-
nius, bendraklinikinius, bioche-
minius, imunologinius ir mikrobi-
ologinius tyrimus. 

Pacientams galime pasiūlyti 
atlikti tyrimų paketus – MINI, 
MAXI, GRAND. Planuojame 

įdiegti tyrimų paketus, kurie 
leistų pacientui išsitirti tam tikras 
organų sistemas, taip sužinant 
organų sistemos būklę ar ga-
limą riziką susirgti tam tikra liga. 
Rugsėjo mėnuo Druskininkų 
ligoninėje skelbiamas širdies 
ir kraujagyslių ligų mėnesiu, 
todėl pacientams pasiūlysime 
širdies ir kraujagyslių ligų išty-
rimo programą už visiems priei-
namą kainą. Mums svarbi kie-
kvieno paciento gerovė.

Galime pasidžiaugti gražiu 
bendradarbiavimu su privačių 
gydytojų kabinetais, sanatorijo-
mis. Kai kurie gydytojai, anks-
čiau bendradarbiavę su priva-
čiomis laboratorijomis, grįžta 
pas mus būtent dėl aukštos atlie-
kamos tyrimų kokybės, greitų ir 
objektyvių tyrimų rezultatų. 

Pastaruoju metu deramasi su 
privačiomis draudimo bendro-
vėmis, taigi tikimės, kad galė-
sime priimti  žmones, kurie yra 
apsidraudę papildomu sveikatos 
draudimu. Turėdami sveikatos 
kortelę, jie galės kreiptis ir dėl 
papildomų profilaktinių tyrimų 
mūsų ligoninės laboratorijoje.

– Ar, norint atlikti tokius 
tyrimus, būtinas gydytojo 
siuntimas, ar žmogus pats 
savarankiškai gali kreiptis į 
laboratoriją? 

– Mokami tyrimai atliekami be 
gydytojo siuntimo, pirmadienį-
ketvirtadienį nuo 7.30 iki 17.30 
val., penktadienį – nuo 7.30 
iki 16.30 val. Siekiame, kad ga-
limybė išsitirti būtų prieinama 
visiems norintiems, todėl tikime, 
kad prailgintas darbo laikas bus 
patrauklus dirbantiems žmo-
nėms. Priėmimo ir skubios pa-
galbos skyriuje tyrimai yra ski-
riami ir laboratorijoje atliekami 
visą parą. 

– Norint nustatyti paciento 
ligos diagnozę, skirti gydymą, 
turi būti laiku atliktas tyri-
mas, gauti tikslūs ir aiškūs 
rezultatai. 

– Ir gydytojui, ir pacientui labai 
svarbus kokybiškas aptarnavi-
mas. Mūsų laboratorija teikia 
informaciją gydytojams klinicis-
tams ir kitiems sveikatos priežiū-
ros darbuotojams apie atliktą ty-
rimą, paciento paruošimą atlikti 
tyrimą, rezultatų interpretavimo 
tikslumą, tyrimo patikimumą ir 
kalibravimą bei informatyvumą. 
Tyrimų kokybė priklauso nuo 
laboratorijos priemonių išteklių, 
jų kainos ir efektyvaus būdo tai-
kymo. Mūsų laboratorija remiasi 

vidinės kontrolės standartais ir 
išorinėmis kokybės vertinimo 
programomis, vadovaujamės 
tarptautiniais ir nacionaliniais 
standartais.

Didžiuojamės, kad tyrimų re-
zultatus pacientui pateikiame 
labai greitai. Tyrimus atliekame 
pačioje ligoninės laboratorijoje, 
vietoje, todėl rezultatų laukimas 
neužtrunka, o tyrimo rezulta-
tai nenukenčia dėl, pavyzdžiui, 
transportavimo faktoriaus.

Smagu, kai į mūsų laboratoriją 
ateina žmonės pakartoti ir patiks-
linti tyrimų rezultatų, kurie jiems 
buvo atlikti privačiose klinikose. 

Laboratorijoje, bendradar-
biaudami su ligoninės skyrių 
vedėjais, ketiname įdiegti nau-
jus tyrimus, taigi mūsų labora-
torija dar labiau plėsis, taps dar 
modernesnė ir patrauklesnė 
pacientams. 

Mūsų ligoninės laboratorijoje 
yra ir kraujo bankas. Mes patys 
atliekame kraujo tapatumo tes-
tus, nustatome kraujo grupes. 
Per metus mūsų ligoninėje per-
pilama 500-540 vienetų kraujo, 
tai yra tikrai dideli skaičiai, lygi-
nant su kitomis šalies ligoninė-
mis. O juk ir ne visos ligoninės 
turi kraujo banką.

– Kaip pacientas turi pasi-
ruošti, norėdamas atlikti tyri-
mus?

– Norint užtikrinti laboratorinių 
tyrimų rezultatų tikslumą bei jų 
kokybę, būtina jiems tinkamai 
pasiruošti. Laboratorinių tyrimų 
tikslumas priklauso ne tik nuo 
laboratorijos įrangos, kuria atlie-
kami paciento tyrimai. Vienas 
iš didžiausių veiksnių, darančių 
įtaką laboratorinių tyrimui tikslu-
mui, esate Jūs pats – pacientas.

Kaip pasiruošti kraujo labora-
toriniams tyrimams? Likus 1-2 
dienom iki tyrimo, patariama 
mažiau valgyti riebaus ir kepto 
maisto, nevartoti alkoholio, nar-
kotinių medžiagų; prieš atliekant 
tyrimąm rekomenduojama nerū-
kyti 1 val.; prieš atliekant bendrą 

kraujo tyrimą, rekomenduojama 
nevalgyti 3 val.; prieš atliekant 
kraujo tyrimą, patariama vengti 
fizinio krūvio ir streso. Dauge-
lio fermentų ir hormonų kiekis 
kraujyje įvairiu paros metu gali 
svyruoti, todėl šiuos tyrimus 
patariama atlikti iki 10 val. ryto. 
Moterims nerekomenduojama 
atlikti kraujo tyrimų menstrua-
cijų metu. Nepatariama atlikti 
kraujo tyrimų po rentgenologinių 
ir ultragarsinių tyrimų, masažo, 
refleksoterapijos arba fiziotera-
pijos procedūrų. Jeigu ruošiatės 
pradėti vartoti vaistus, tyrimus 
patariama atlikti prieš pradedant 
juos vartoti arba praėjus 10-
14 dienų po gydymosi vaistais. 
Gydymo efektyvumui nustaty-
ti paprastai kraujas tiriamas, 
praėjus 14-21 dienai po vaisto 
suvartojimo. Jei jūs vartojate 
vaistus, būtinai įspėkite apie tai 
savo gydytoją arba laboratorijos 
darbuotoją. Prieš atliekant gliu-
kozės tyrimą rekomenduojama 
nevalgyti 12 val.

– Darbo sėkmė didžiąja da-
limi priklauso ir nuo kolek-
tyvo, su kuriuo tenka dirbti. 
Koks Jūsų kolektyvas?

– Žinoma, atmosfera kolektyve 
labai svarbi. Sėkmingo darbo 
dalis – darnus ir profesionalus 
kolektyvas. Galiu pasidžiaugti, 
kad mano kolektyvas yra darbš-
tus, atsakingas, draugiškas ir 
kompetentingas. Darbas labora-
torijoje reikalauja tikslumo, spe-
cifinių žinių, pasirengimo, bet 
kartu yra dinamiškas, įdomus, 
perspektyvus, suteikia galimybę 
nuolat tobulėti. Mūsų darbe ti-
krai netrūksta įvairiausių iššū-
kių, todėl smagu matyti savo ko-
lektyvą, kasdien tobulėjantį. 

– Daug jaunų medikų pas-
taruoju metu išvyksta dirbti 
į užsienio šalis. Ar pačiai 
niekada nebuvo kilusi mintis 
kelti sparnus ir ieškoti darbo 
svetur?

– Aš tokių minčių nesu turėjusi. 

Esu Lietuvos ir savo krašto pa-
triotė. Ir aš matau labai daug 
galimybių jauniems žmonėms 
realizuoti save ir savo idėjas čia, 
mūsų šalyje.

– Ar pavyksta pasidžiaugti 
Druskininkų teikiamomis poil-
sio ir pramogų galimybėmis?

– Su vyru Vyteniu auginame 
dvejų ir ketverių metų dukrytes 
– Ūlą ir Medeiną, todėl savait-
galiais dažnai stengiamės iš-
trūkti į Druskininkus. Mėgauja-
mės gamta, labai mėgstame K. 
Dineikos sveikatingumo parką, 
džiaugiamės batutų parku, vaikų 
žaidimų aikštelėmis. 

Beje, pastebėjau tendenciją, kad 
jauni žmonės su šeimomis keliasi 
iš didmiesčių į mažesnius mieste-
lius ir ten kuria savo gyvenimus. 
Juk didmiesčiuose labai dideli 
tempai, stresas, ilgi atstumai. O 
Druskininkai man patinka dar ir 
tuo, kad čia viskas šalia. Ypač tai 
vertinti ima tie, kas turi vaikų, ku-
riuos tenka vežti į darželį, moky-
klą ar lankomus būrelius. 

Jaunų žmonių čia sutinku tikrai 
daug, o svarbiausia jie atviri ir 
kūrybingi. 

– Kokia Jūsų didžiausia sva-
jonė Druskininkuose ir ligoni-
nės klinikinėje laboratorijoje?

– Druskininkuose, kaip mieste, 
norėčiau tiesiog sulėtinti gyve-
nimo tempą ir turėti laiko pasi-
džiaugti savo nuostabia šeima. 
Mano mergaitės kasdien iš-
moksta ko nors naujo, jų dėka 
kasdien tobulėju. Žinoma, jaučiu 
ir didžiulį savo vyro palaikymą. 
Noriu mėgautis savo gyvenimu 
čia ir dabar.

O kalbant apie laboratoriją, 
turiu tikslą įvesti naujus tyrimo 
būdus, įdiegti naujas tyrimų sis-
temas ir pasistengti, kad labo-
ratorijoje būtų aukšta atliekamų 
tyrimų kokybė ir kad visada bū-
tume atviri bei pasiruošę padėti 
kiekvienam pacientui. 

Parengė Laima Rekevičienė

M. Kavaliukienė: „Dirbu ligoninės klinikinėje laboratorijoje, kurioje galime pasiūlyti 
aukštą atliekamų tyrimų kokybę, greitus tyrimų rezultatus, patrauklią ir konkurencingą 
tyrimų kainą.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų ligoninės direktorė E. Raulušaitienė (viduryje) džiaugiasi, kad klinikinės laboratorijos kolektyvas yra darnus, profesiona-
lus, kasdien tobulėja/Roberto Kisieliaus nuotrauka



2019 m  rugsėjo 5 d.                                                        Savaitraščio Nr. 2206

Druskininkų Sporto centro rankininkų vasara

Kur vasarą vaikams geriausia 
pailsėti, sustiprėti, patirti įspū-
džių ir susirasti draugų? Aišku, 
kad vaikų vasaros sporto sto-
vykloje! Druskininkų sporto 
centro rankininkams ši vasara 
buvo ypatingai aktyvi. Trenerė 
Danguolė Sukankaitė dviem 
etapais organizavo sporto sto-
vyklą 35 sportininkams. 

Druskininkuose surengtame 
pirmajame stovyklos etape bir-
želio 10-15 dienomis dalyvavo 
20 berniukų ir mergaičių nuo 7 
iki 9 metų. Organizuoti sportiniai 

užsiėmimai, vaikai plaukiojo 
Druskininkų vandens parke, žaidė 
rankinį, futbolą ir kitus sportinius 
žaidimus, važinėjo dviračiais po 
Druskininkų apylinkes. Nuotai-
kingame stovyklos uždaryme, 
surengtame K. Dineikos parke, 
dalyvavo ir katinas Silvestras. 

Šventojoje organizuotame an-
trajame stovyklos etape rugpjūčio 
18-23 d. dalyvavo 15 mergaičių. 
Lepino geras oras, visi užsiėmi-
mai vyko prie jūros, gamtoje. Mer-
gaitės turėjo laikytis tam tikro 
dienos režimo, daug sportavo. 

Bendro fizinio pasirengimo tre-
niruotėse mergaitės sustiprėjo 
fiziškai. Jaunosios sportininkės 
aplankė Šventosios apylinkes, iš-
moko bendrauti ir bendradarbiauti 
tarpusavyje, vakarais žaidė stalo 
žaidimus, kalbėjosi. 

Kaip rankinio trenerė išskirčiau 
keletą kriterijų, kurie paverčia 
vasaros stovyklas sėkmingomis: 
stovykloje vaikai gali padirbėti 
daugiau ir ilgiau, pavargti ir kažko 
išmokti, nes tai vieta, kurioje laiko, 
erdvės, jėgų ir emocijų potencia-
las yra žymiai didesnis; stovykla 

padeda tapti savarankiškiems ir 
pratina laikytis taisyklių bei die-
nos režimo – dažnai čia patiems 
tenka susitvarkyti kambarį, pasi-
kloti lovą, anksti keltis į mankštą, 
o vakare eiti laiku miegoti; stovy-
kloje išmokstama plaukti, susti-
prėti fiziškai, žaisti daugybę kitų 
žaidimų; tai vieta, kurioje greitai 
susipykstama ir vėl susitaikoma, 
taip mokomasi bendrauti ir ben-
dradarbiauti; stovykla yra bu-
drumo ir kantrybės išbandymas 
treneriui, nes čia jis negali būti 
ramus nei dieną, nei naktį – už 

kiekvieną vaiką jis atsako savo 
galva; vaikų stovykla yra ramybė 
namuose – niekas nesėdi prie 
televizoriaus, telefono ar kompiu-
terio, neprašo vakarienės, leidžia 
tėvams planuoti laisvalaikį ir netgi 
šiek tiek atsipalaiduoti.

Stovyklas dalinai finansavo tė-
vai, rėmėjai ir Druskininkų savi-
valdybės administracija iš nefor-
maliojo vaikų švietimo programos 
mokinių atostogų metu lėšų.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Šventojoje organizuotoje stovykloje užsiėmimai vyko prie jūros, gamtoje/Druskininkų sporto centro archyvo 
nuotrauka

Draugijos „Guboja“ kūrybinės iniciatyvos Druskininkuose

Jau tapo tradicija, kad Lie-
tuvos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“, 27 metus 
veikianti neįgaliųjų meninės, 
kūrybinės veiklos srityje, su-
kviečia gabius muzikai žmones 
su negalia į muzikinę stovyklą, 
kasmet rengiamą svetingame 
Druskininkų kurorte tarptau-
tinio konkurso-festivalio „Mu-
zika be sienų“ metu. Jau 20 
metų į šią stovyklą atvyksta 
unikalaus, vienintelio tokio 
pobūdžio kolektyvo Lietu-
voje – neįgaliųjų nacionalinio 
„Spalvų muzikos“ orkestro 
muzikantai ir jų bendraminčiai 
iš visos Lietuvos. 

Šio orkestro „krikštamotė“ 
yra draugijos „Guboja“ pirmi-
ninkė Viktorija Vitaitė, meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Ro-
mualdas Brūzga, vadovai: Va-
lerija Bruzgienė, Raimonda 
Janutėnaitė (Vilnius), Natalija 
Pugačienė, Ilona Būdavaitė 

(Šiauliai), Ramūnas Šlepavičius 
(Klaipėda), Stasys Mikalonis 
(Alytus). Be galo svarbu, kad 
šiame orkestre kartu su muzikai 
gabiais neįgaliaisiais jau daug 
metų muzikuoja muzikos profe-
sionalai: diksilendo „Sweetband“ 
vadovas, klarnetininkas Karolis 
Pratkus, klavišininkė Jurga Ju-
zėnaitė, trambonininkas Min-
daugas Valaitis. Tai suteikia ga-
limybę orkestrui nuolat tobulinti, 
plėsti repertuarą, atlikti sudėtin-
gesnius kūrinius, todėl su šiuo 
orkestru mielai bendradarbiauja 
ir jungtines koncertines pro-
gramas įgyvendina Valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orkes-
tras „Trimitas“, Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, pučiamųjų 
orkestras „Panevėžio garsas“, 
diksilendas „Sweetband“, daini-
ninkai Jurgis Brūzga, Ramūnas 
Difartas, kiti atlikėjai. 

Šiais metais muzikinė stovy-
kla Druskininkuose organizuota 

rugpjūčio 15-20 d. Stovyklos 
programa buvo įdomi ir turininga 
– kūrybinėse dirbtuvėse kasdien 
repetavo ir artėjantiems rengi-
niams ruošėsi 60 muzikantų. Rug-
pjūčio 18 d. Druskininkų Pramogų 
aikštėje skambėjo nuotaikingas 
neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų 
muzikos“ orkestro ir jo draugų 
dieninis koncertas „Vasaros šyp-
senos“. Jame pasirodė orkestras 
bei jo solistai: Emil Korickij, Vaida 
Butautaitė, Edvinas Monsovskij, 
Žydrūnas Kazlauskas, Jevgenij 
Bumbul, Deividas Mankevičius, 
o taip pat jaunasis dainininkas 
Adomas Dimša, puikus džiazo 
pianistas Raigardas Daraganas 
ir tarptautinio konkurso-festivalio 
„Muzika be sienų“ dalyviai. Orkes-
tro solistė, dainininkė Vaida Bu-
tautaitė ir puikus džiazo pianistas 
Raigardas Daraganas sėkmingai 
pasirodė ir vakariniame tarptau-
tinio konkurso-festivalio „Muzika 
be sienų“ koncerte Druskininkų 

Pramogų aikštėje.
Laisvalaikiu stovyklos dalyviai 

stebėjo Lietuvos krepšinio rinkti-
nės varžybas, šventė gimtadie-
nius, grožėjosi Druskininkais, o 
taip pat mėgavosi vandens ma-
lonumais centre AQUA. Stovy-
klautojai dalyvavo ir mūsų aso-
ciacijos bendražygių – Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ Druskininkų skyriaus, 
vadovaujamo pirmininkės Jūratės 
Kazakevičiūtės, organizuotame 
edukaciniame renginyje Druski-
ninkų socialinių paslaugų centre 
– piešė ant šilko. Apsilankyta ir 
Elektrėnų šeimos namų Paramos 
šeimai tarnybos ugdytinių tapy-
bos darbų bei Šiaulių miesto sa-
vivaldybės globos namų padalinio 
„Goda“ ugdytinių kūrybinių darbų 
parodų atidarymuose. 

Be stovyklinės veiklos, draugija 
„Guboja“ birželio 17 d. Vilniaus 
alėjoje, „Sūrio šventės“ metu, 
surengė baigiamąjį projekto 

„Muzikiniai ekspromtai viešose 
erdėse“ renginį, kuriame daly-
vavo draugijos „Guboja“ „Spalvų 
orkestras“, Šiaulių globos namų 
padalinio – centro „Goda“ ritmo 
grupė, Alytaus socialinių pas-
laugų centro kaimo kapela, kiti at-
likėjai. Druskininkiečiai ir kurorto 
svečiai mielai klausėsi mūsų atli-
kėjų ir kartu su jais muzikavo.

Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“ nuoširdžiai dė-
koja Druskininkų kultūros centrui, 
viešbučiui „Dainava“, Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centrui 
„Aqua“ už ilgametį bendradar-
biavimą ir paramą asociacijos 
veiklai. Taip pat dėkojame Neįga-
liųjų reikalų departamentui prie 
SADM, Lietuvos kultūros tarybai 
už skirtą finasavimą draugijos 
„Guboja“ projektui. 

Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Guboja“ 

informacija

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ sukviečia gabius muzikai žmones su negalia į muzikinę stovyklą, kasmet rengiamą svetingame Druskininkų kurorte tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ metu/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų sporto centro jauniesiems rankininkams ši vasara buvo ypatingai aktyvi/Druskininkų sporto cen-
tro archyvo nuotrauka
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Jose bus naudojami IT ir aktyvūs 
mokymo metodai. 

Šiemet atnaujintas gamtos 
mokslų kabinetas, kuris buvo 
papildytas naujais nešiojamais 
kompiuteriais.

Kaip sakė Druskininkų savival-
dybės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Diana Brown, 
visos Savivaldybės ugdymo įs-
taigos naujiems mokslo metams 
aktyviai ruošėsi –  atnaujintos ne 
tik edukacinės erdvės, renovuotos 
patalpos, bet ir diegiamos naujos 
socialinių emocinių kompeten-
cijų ugdymo programos, gerina-
mos specialiųjų poreikių mokinių 
mokymosi sąlygos. Kiekvienos 
mokyklos  bendruomenėje buvo 
susitarta dėl svarbiausių mokslo 
metų veiklos prioritetų. Tradicinėje 
konferencijoje Lietuvos švietimo 
bendruomenei švietimo, mokslo 
ir sporto ministras A. Monkevičius 
palinkėjo visiems mokytojams ir 
mokyklų vadovams atrasti kelią 
į kiekvieno vaiko sėkmę, surasti 
būdą patenkinti kiekvieno moky-
mosi poreikius. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų švietimo bendruomenė pradėjo naujus mokslo metus

Laimos Rekevičienės, 
Simonos Dailydaitės, Ro-
berto Kisieliaus, Leipalin-
gio ir Viečiūnų progimna-
zijų archyvų nuotraukos

Daugiau nuotraukų ra-
site „Facebook“ paskyroje 
„Mano Druskininkai“
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Karpiniai – pakylėtos 
kasdienybės menas

Paskutinis vasaros mėnuo 
Druskininkų amatų cente 
„Menų kalvė“ parodų salės 
lankytojus džiugino popie-
riaus karpinių menu. Paroda 
sulaukė didelio susidomėjimo. 
Darbų autorės – druskininkie-
čiams ir miesto svečiams gerai 
pažįstamos tautodailininkės 
Diana Lukošiūnaitė ir Lina 
Kabelkaitė. 

Nuo mažens išbandę daug 
meno sričių, šios kūrėjos atrado 
save karpymo mene. Daugiau 
nei prieš dešimtmetį pradėję 
pažintį su karpymo technika, 
šiandien jos – jau karpinių meis-
trės, spėjusios pelnyti ne vieną 
svarbų apdovanojimą įvairiuose 
Lietuvos ir tarptautiniuose ren-
giniuose bei parodose. Karpiniai 
– pakylėtos kasdienybės menas, 
sujungiantis buitį ir grafiką. Pats 
jų atlikimo procesas reikalauja 
ne tik meninio matymo, bet ir 
ypatingo kruopštumo, kantrybės, 

ištvermės.
Abiejų autorių darbai atskleidžia 

visų pirma meistrišką techniką, 
aiškų stilių, harmoningą orna-
mentų segmentų kompoziciją ir 
dermę. D. Lukošiūnaitės karpi-
niuose vyrauja siužetinės jautriai 
papasakotos kompozicijos, kal-
bančios per ženklus ir simbolius. 
L. Kabelkaitės atspindėti tauto-
dailės bei gamtos motyvai kvė-
puoja grakščiomis lengvo ažūro 
linijomis.

Džiugu, kad jų kūrinių yra įsigiję 
žymūs muziejai, privatūs Lietu-
vos ir užsienio šalių kolekcininkai. 

Linkime šiai ekspozicijai apke-
liauti kuo daugiau parodų salių, 
o jos autorėms – kūrybinės sė-
kmės ir išmonės.

Rudens sezoną Amatų centras 
pasitinka su kalviškais akcentais. 
Naujos parodos – jau rugsėjį. 

Amatų centro „Menų kalvė“ 
informacija

D. Lukošiūnaitės ir L. Kabelkaitės karpiniai atskleidžia visų pirma meistrišką techniką, 
aiškų stilių, harmoningą ornamentų segmentų kompoziciją ir dermę/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

Druskininkuose – jaunimo ir vaikų
 diabeto stovykla

Inga Granatauskienė

Druskininkuose organizuota 
vaikų ir jaunimo, sergančiųjų 
cukriniu diabetu, mokymosi 
ir aktyvaus poilsio stovykla. 
Stovyklos organizatoriai – 
Lietuvos diabeto asociacija ir 
Druskininkų miesto cukrinio 
diabeto klubas „Atgaja“, pa-
grindinis rėmėjas – Neįgaliųjų 
reikalų departamentas. 

Stovyklos vadovė Jelena Šimo-
nienė, kaip ir kiekvienas metais, 
sudarė aktyvią ir naudingą stovy-
klos programą. Kiekvieną dieną 
dalyviams buvo matuojamas cu-
kraus kiekis kraujyje, analizuo-
jami duomenys, siekiant geriau-
sios diabeto priežiūros, patariant 
slaugytojai diabetologei Vaidai 
Karbočienei. Visi stovyklautojai 
ne mažiau kaip vienerius metus 
serga pirmo tipo cukriniu diabetu. 
Stovykloje buvo atlikti ir glikuoto 
hemoglobino tyrimai, kasdien 
skaitytos praktinės ir teorinės 
paskaitos. Mokymo stovyklos 
vadovė Jelena bei jos padėjėja 
Gryta Šedienė organizavo žaidi-
mus, išvykas ir sporto pramogas 
po visas Druskininkų apylinkes.

Šiais metais labai norisi 

akcentuoti ir kitą, nematomą sto-
vyklos pusę. Tuo metu, kai vaikai 
lieka stovykloje, kur jie tikrai ne-
nuobodžiauja, yra pavalgę, užimti 
mokslais, edukacinėmis ir sporto 
veiklomis ir kur, svarbiausia, yra 
stebimi bei prižiūrimi medicinos 
personalo 24 val. per parą, na-
muose lieka cukriniu diabetu ser-
gančių vaikų tėvai. 

Bendraujant su diabetu sergan-
čių vaikų tėvais, dažnai tenka gir-
dėti, kad sunkiausiai pakeliama 
šios ligos dalis kasdienybėje yra 
poilsio ir miego trūkumas nakti-
mis. Tikrai kartais nutinka, kad 
vaikams išvykus pas senelius ar 
kitur į svečius, negalime atsipa-
laiduoti ar ramiai miegoti. Dažnai 
susiklosto situacijos, kai tenka tė-
vams skubiai važiuoti pas vaiką, 
nuolat galvoti ir nerimauti, ar vai-
kui viskas gerai, kai tėvų nėra 
šalia. O kartais jaučiame didelę 
baimę palikti vaiką kitiems, o gal-
būt netgi neturime kam, nes ne 
visi drįsta priimti vaiką, sergantį 
cukriniu diabetu, į svečius su 
nakvyne.

Daugelio tėvų patirtis rodo, kad 
vaiko išvykos ir galimybės pa-
keisti aplinką priklauso ne tik nuo 
tėvų ar nuo paties vaiko galimybių 

susidoroti su kasdiene ligos prie-
žiūra, bet ir nuo kitų asmenų noro 
ir drąsos. Žinoma, mylėdami ir 
besirūpindami savo vaikais, mes 
visada važiuosime pas juos ir bū-
sime šalia visais atvejais, bet rei-
kia nepamiršti ir savęs, nes tik pa-
ilsėję tėvai būna geros nuotaikos, 
turi daug energijos ir pozityvumo, 
kurio taip reikia besirūpinant cu-
kriniu diabetu sergančiu vaiku. 

O mūsų vaikams dalyvaujant tik 
cukrinio diabeto stovykloje mes 
galime jaustis ramiai, nes tuo 
metu jais būna visiškai pasirū-
pinta, juos supa saugi aplinka ir 
kvalifikuotas personalas, o šios 7 
dienos tėvams yra laikas, kai ga-
lima atsikvėpti nuo rūpesčių, su-
sijusių su vaiko liga ir pasirūpinti 
savo sveikata.

Esame dėkingi už suteiktą ga-
limybę vaikams dalyvauti dia-
beto stovykloje, už atsakingą 
vadovių bei diabetologės darbą. 
Dėkojame sanatorijai „Dainava“, 
miesto muziejui, A. Česnulio 
skulptūrų parkui ir miesto „Dvi-
ratinei“ už bendradarbiavimą. 
Džiaugiamės nuostabiu miestu ir 
visomis jo suteiktomis galimybė-
mis puikiai praleisti laiką aktyviai 
stovyklaujant.

Vaikų ir jaunimo, sergančiųjų cukriniu diabetu, mokymosi ir aktyvaus poilsio stovykloje stovyklautojams pasiūlyta aktyvi ir naudinga 
programa/Asmeninio archyvo nuotrauka

Užkandinė „Kebabery“ ieško komandos pastiprinimo
Reikalingi kebabų kepėjai, kebabų gamintojai.

Patirtis – privalumas.
Kontaktinis asmuo – Linas, tel. 8 605 31059

el. p. linas.jablonskas@gmail.com
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Druskininkų bažnyčios choras mini 
25-erių metų sukaktį

Rugsėjo 13 d., penktadienį, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios choras minės 
savo 25-erių metų sukaktį.

Šv. Mišios – 18 val.
Po šv. Mišių rinksimės Parapijos namuose.

Kviečiame dalyvauti visus buvusius choristus!

Šių metų  rugsėjo 17 d. 14 val.  Viečiūnų miestelyje,  Druskininkų sav., bus matuo-
jamas žemės sklypas  kadastro Nr. 3878/0008:36. Prašome atsiliepti gretimo sklypo 
kadastro Nr. 3878/0008:49  bendrasavininką Vl.L. arba jo įgaliotą asmenį.  Su savi-
mi turėti atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.   

Matavimus atliks  UAB „Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius.
 Dėl informacijos kreiptis adresu: Savanorių g. 2, Varėna  arba  tel. 8 686 36855, 

8 615 63099, el. p. kazakauskasz@gmail.com

Druskininkiečių sėkmė 
XIX-ajame tarptautiniame 

konkurse-festivalyje 
„Muzika be sienų“

Sondra Milušauskaitė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

mokytoja metodininkė 

Rugpjūčio 14-23 dienomis 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje tarptauti-
niame konkurse-festivalyje 
,,Muzika be sienų“ tarp gau-
saus būrio įvairaus amžiaus 
pianistų, vokalistų ir instru-
mentalistų iš Lietuvos, Latvi-
jos, Lenkijos, Portugalijos, 
Ispanijos, Vokietijos, Šveicari-
jos, Prancūzijos, Jungtinės Ka-
ralystės, Rusijos, Baltarusijos, 
Moldovos, Ukrainos, Kazah-
stano ir Pietų Korėjos dalyvavo 
ir Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokiniai. 

Vyr. mokytoja Gražina Vosylienė 
paruošė net dvi vokalistes – sep-
tynmetę Sofiją Jacevič (koncer-
tmeisteris vyr. mokytojas Tauras 
Olšauskas bei 6 klasės mokinys 

Raigardas Planutis) ir dvylika-
metę Dorotėją Bachtijevą (kon-
certmeisteris 6 klasės mokinys 
Elijas Voronovas, mokytoja me-
todininkė Sondra Milušauskaitė).

Sofija savo amžiaus A vokalistų 
kategorijoje užėmė pirmąją vietą, 
o jai akompanavęs vyr. mokyto-
jas T. Olšauskas pianisto koncer-
tmeisterio kategorijoje buvo įver-
tintas pirmosios vietos diplomu. 

Sėkmė lydėjo ir vokalinių an-
samblių kategorijoje dalyva-
vusius Dorotėją ir Eliją, jie B 
amžiaus grupėje taip pat lai-
mėjo pirmąją vietą. Tokius ge-
rus rezultatus nulėmė mokinių 
darbštumas, mokytojų profesi-
onalumas, labai kūrybinga bei 
draugiška M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos atmosfera, už kurią 
noriu padėkoti direktorei Onai 
Olšauskienei, pavaduotojui Vy-
tautui Andruškevičiui ir visam 
mokytojų kolektyvui.

M. K. Čiurlionio meno mokyklos atstovus konkurse-festivalyje ,,Muzika be sienų“ lydėjo 
sėkmė – jie pelnė pirmąsias vietas/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Restorano-vyninės „Sicilia“ kolektyvas kviečia prisijungti 
konditerį (-ę). Užmokestis – 900 Eur atskaičius mokesčius. 

Tel. 8 698 72997

Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės) 
darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 

(8 313) 52378

Darbas CE vairuotojams Olandijoje!
Siūlomas tiesioginis kontraktas, galima gyventi vilkike ir 

dirbti kadencijomis.
Reikalavimai – anglų kalba, 95 kodas, 2 m. patirtis 

dirbant su šaldytuvu.
Tel. +447427529915, el.p. nroreal.transport@gmail.com

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640
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Muzikos šventę dovanojo konkursas-festivalis „Muzika be sienų“

Aleksandra Žvirblytė 

Rugpjūčio 22-ąją Druskinin-
kuose baigėsi  muzikinė šventė 
– XIX Vasaros muzikos akade-
mija- tarptautinis pianistų, pu-
čiamųjų, styginių instrumentų, 
kamerinių, fortepijoninių ir vo-
kalinių ansamblių, džiazo atli-
kėjų, koncertų fortepijonui, kla-
vesinui su kameriniu orkestru 
konkursas-festivalis „Muzika 
be sienų“. Visą savaitę puikiai 
suremontuotoje Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno moky-
kloje netilo muzikos garsai – 
įvairaus amžiaus muzikantai 
iš Baltijos šalių, Austrijos, Is-
panijos, Didžiosios Britanijos, 
Korėjos, Lenkijos, Moldovos, 
Rusijos, Baltarusijos ir kitų ša-
lių ruošėsi pasirodymams kon-
kurse bei koncertuose. 

Renginys prasidėjo ypatingu 
koncertu M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos koncertų salėje. Pirmą 
kartą konkursą-festivalį atidarė 
puikus klavesinistas Alexander 
Thomas, atlikęs ne tik įprastinį 
klavesinistų repertuarą, bet ir 
M. K. Čiurlionio kūrinį. Pratęsta 
ir graži festivalio tradicija – liau-
diškoje atidarymo vakaronėje po 
atviru dangumi šalia „Girios Aido“ 
dalyviai, jų tėveliai ir pedagogai 
dainavo savo šalių dainas, šoko, 
vaišinosi tradicinėmis lietuviško-
mis dešrelėmis bei namine gira.

Festivalio metu kasdien sana-
torijose, muziejuose ir po atviru 
dangumi Pramogų aikštėje su-
rengtuose koncertuose konkurso 
dalyviai bei kviestiniai atlikėjai 
demonstravo savo meistriškumą 
druskininkiečiams bei miesto 
svečiams. Organizuoti ir kon-
kurso-festivalio komisijos narių 
koncertai. Pilnutėlėje „Draugystės 
sanatorijos“ salėje ovacijomis su-
tiktas naujas Nacionalinės premi-
jos laureato prof. Petro Vyšniausko 
ir prof. Aleksandros Žvirblytės pro-
jektas „Muzikinės provokacijos“. 

Plečiasi bendras projektas su 
Lietuvos kompozitorių sąjunga 
„Muzika Čiurlioniui“ – girdėjome 
lietuvių, latvių, suomių, švedų, 
rusų kompozitorių kūrinius for-
tepijonui, dviem fortepijonams, 
fortepijonui su vokalu, sakso-
fonu, improvizacijas fortepijonui 
ir dviem trimitams. Juos atliko 
meno meistrai – P. Vyšniauskas, 
Vera Nosina, Marianne Jacobs, 
VeronikaVitaitė, Jekaterina Staro-
dubrovskaja, A. Žvirblytė, Olegas 
Molokojedovas, Paulius Anders-
son ir talentingi jaunieji pianistai 
iš muzikos mokyklų. Koncertą 
daugelį metų puošdavo žymiojo 
druskininkiečio Alfonso Šuliausko 
tapybos darbai bei dvasinga 
kalba. Jam išėjus Anapilin, gražią 

tradiciją tęsia Vida Šuliauskienė. 
Daug klausytojų sutraukė kon-

certas M. K. Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje „M. K. Čiurlionis, 
jo amžininkų kūryba ir epocha“, 
kuriame dalyvavo garsūs atlikėjai – 
žiuri nariai iš įvairių pasaulio šalių.

Puiki konkurso-festivalio „Mu-
zika be sienų“ tradicija – rengti 
įvairių kultūrų koncertus-prista-
tymus. Jau girdėjome Kazach-
stano, Gruzijos, Baltarusijos 
kompozitorių kūrinių koncertus, 
o šįkart klausytojus žavėjo ispa-
niška muzika, kurią atliko kon-
kurso-festivalio dalyviai bei puiki 
pianistė iš Lietuvos, jau daugelį 
metų gyvenanti Ispanijoje, Rasa 
Jakutytė-Biveinienė.

Daugelį metų šviesaus atminimo 
A. Šuliauskas tapydavo konkurso 
dalyvių bei komisijos narių por-
tretus, šią tradiciją tęsia Saulius 

Rudzikas. Jo šiemet nutapyti 
Vytauto Pociaus, Ievos Otilijos 
Kuprevičiūtės, Lyia Dulati, Carlos 
Varera Hernani portretai puikuo-
sis Ispanijoje, Kazachstane, Di-
džiojoje Britanijoje bei Lietuvoje.

Vienas iš konkurso-festivalio 
„Muzika be sienų“ tikslų – neįga-
liųjų ir profesionalių muzikantų 
suartėjimas. Kaip ir kiekvienais 
metais, didelio klausytojų dė-
mesio sulaukė koncertas miesto 
aikštėje, kuriame su Vilniaus 
muzikos mėgėjų orkestru (diri-
gentas –Tadas Šileika), muzikavo 
konkurso dalyviai. Skambėjo spe-
cialiai festivaliui sukurtas V. Pla-
tonovo koncertas fortepijonui ir 
orkestrui „Madrigalas Svetlanai“, 
kurį atliko autoriaus duktė, mūsų 
konkurso laureatė Darja Plato-
nova. Dalyvavo ir LSKD „Guboja“ 
veiklos dalyviai R. Daraganas, V. 

Butautaitė.
Svarbus konkurso- festivalio 

„Muzika be sienų “ aspektas – 
edukacija. Mokėsi visi – ir dalyviai, 
ir jų pedagogai. Kasdienėse žiuri 
narių atvirose pamokose pas žy-
mius muzikus pasitobulinti galėjo 
kiekvienas konkurso dalyvis, ste-
bėti – visi pageidaujantieji. M. K. 
Čiurlionio kūrybos žinovas prof. 
dr. Vytautas Landsbergis atvirų 
pamokų vedė jaunuosius muzikus 
mūsų genijaus muzikos pažinimo 
keliu.

Surengti ne tik individualūs užsi-
ėmimai, bet ir autoriniai seminarai 
įdomia ir aktualia tematika – 

atlikėjo psichologija, fiziologija, 
mokymasis improvizuoti. Kon-
kurso-festivalio mokslinėje-meto-
dinėje konferencijoje žymus mu-
zikologas Viktoras Januškevičius 
provokavo prelegentus savo tai-
kliais klausimais bei komentarais, 
sukviesdavo renginio dalyvius bei 
svečius susipažinti su naujausiais 
bei įdomiausiais įrašais jo organi-
zuojamoje videotekoje.

Šiemet konkursantus vertino 
trys solidžios tarptautinės žiuri: 
žinomi pianistai profesoriai iš 
Švedijos, Vokietijos, Ispanijos, 
Gruzijos, Lenkijos, Rusijos, Balta-
rusijos ir Lietuvos.

Nuolatinis rėmėjas – „Yamaha“ 
pasirūpino, kad dalyviai skambino 
aukščiausio lygio „Yamaha“ forte-
pijonu, kurio atvežimą parėmė 
„Druskininkų vandenys“. 

Viena iš „Muzika be sienų“ mi-
sijų – atverti vartus į platų pasaulį 
jauniesiems talentams. Jau visas 
būrys talentingų lietuvaičių (ir ne 
tik lietuvaičių) koncertavo Dani-
joje, Ispanijoje, Vokietijoje, Švedi-
joje, Gruzijoje, JAV, Lenkijoje, Ru-
sijoje, įvairiose Lietuvos salėse, 
pasirodė su Maestro Donato Kat-
kaus vadovaujamu Šv. Kristoforo 
kameriniu orkestru. 

Šiemet ryškiausiai įvairiose am-
žiaus kategorijose pasirodžiusieji 
koncertuos įvairiose pasaulio 

šalyse. Į festivalį Danijoje pa-
kviestos sesės Kaja ir Klėja Ka-
šubaitės. Rečitalį Lenkijoje su-
rengs dainininkas Kiril Skobelev. 
Festivalyje Breste (Baltarusija) 
koncertus surengs Ieva Otilija 
Kuprevičiūtė,  Darja Yonkina, Kiril 
Skobelev, Andrei Neganov, Ignas 
Bazaras. Į tarptautinį festivalį 
Lenkijoje kvietimus gavo Sofija 
Gazijeva, Simonas Miknius, Emi-
lis Šarinskas, Julian Germanovič. 
Su Šv. Kristoforo kameriniu or-
kestru Vilniuje koncertuos Simo-
nas Miknius, Emilis Šarinskas, 
Vytautas Pocius, Liepa Kuzmaitė.

GRAND PRIX laimėtojams 
įteiktos ir piniginės premijos – aš-
tuonias įsteigė Gedimino Kupre-
vičiaus labdaros ir paramos fon-
das „Gerasis Ruonis“, dvi – Rasa 
Jakutytė-Biveinienė.

Daug nuoširdžių padėkos žo-
džių norėtųsi tarti Druskininkų M. 
K. Čiurlionio muzikos mokyklai, 
jos direktorei Onutei Olšauskie-
nei bei visam kolektyvui. Jie ne 
tik visuomet sudaro nepriekaištin-
gas sąlygas sklandžiai viso ren-
ginio eigai, bet ir nuolat džiugina 
puikiais savo ugdytinių pasirody-
mais. Šiemet publiką ir komisiją 
žavėjo I-osios premijos laureatais 
tapę mokytojų Gražinos Vosylie-
nės bei Sondros Milušauskaitės 
auklėtiniai Dorotėja Bachtijeva 
ir Elijas Voronovas. Pirmąją pre-
miją už puikų akomponavimą 
pelnė mokyklos mokytojas Tau-
ras Olšauskas. 

Konkurso-festivalio „Muzika 
be sienų“ uždarymo ceremonija 
surengta „Draugystės sanatori-
joje“ – Raudonojoje salėje vos 
sutilpo visi norintieji. Koncertavo 
ryškiausi dalyviai, buvo dėko-
jama visiems, prisidėjusiems prie 
konkurso-festivalio rengimo, skel-
biami ir apdovanojami nugalėtojai. 

Visi išsiskirstė, dvasiškai paky-
lėti, įgiję naujos patirties, įkvėpti 
naujų idėjų ir susiradę būrį naujų 
draugų. 

Konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ organizatoriai 
nuoširdžiai dėkoja už paramą, pagalbą ir bendradarbia-
vimą LR Kultūros ministerijai, LR Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai, LR Kultūros Tarybai, Druskininkų sa-
vivaldybei bei konkurso globėjai K. Miškinienei, Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos kolektyvui bei 
direktorei O. Olšauskienei, UAB „Draugystės sanatorija“ 
direktorei V. Kaubrienei, AB „Eglės“ sanatorija direkto-
riui A. Saldai, viešbučio „Galia“ direktoriui P. Rinkevi-
čiui, UAB „Transeta“ direktoriui A. Vaškevičiui, Turizmo 
ir verslo informacijos centro direktoriui R. Palioniui, 
Druskininkų savivaldybės kultūros centro direktorei R. 
Viniarskaitei, M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus va-
dovei R. Stankevičienei, Miesto muziejaus direktoriui p. 
G. Dumčiui, SPA „Vilnius“ direktoriui R. Navickui, sana-
torijoms „Dainava“, „Belorus“, viešbučiui „Regina“, UAB 
„Galuotas“, poniai R. Pankevičienei ir kitiems. 

Ovacijomis sutiktas naujas Nacionalinės premijos laureato profesorių P. Vyšniausko ir 
A. Žvirblytės projektas „Muzikinės provokacijos“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Koncertuose konkurso dalyviai bei kviestiniai atlikėjai demonstravo savo meistriškumą 
druskininkiečiams bei miesto svečiams/Asmeninio archyvo nuotrauka

Rugsėjo 7 d. (šeštadienį) Druskininkuose vyks Lietuvos triatlono taurės VII etapo varžybos

Varžybų metu nuo 9.30 val. iki 16 val.:
- draudžiamas visų transporto priemonių eismas Turistų g.;
- eismas M. K. Čiurlionio gatve nuo Pašto (V. Kudirkos ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos) iki 

„Šaulio“ žiedo (M. K. Čiurlionio, Liepų, Žalioji ir Mizarų g. sankryžos) leidžiamas tik viena 
kryptimi – link „Šaulio“ žiedo;

- eismas Gardino ir V. Kudirkos gatvėmis leidžiamas tik viena kryptimi – nuo Veisiejų gatvės 
link M.K.Čiurlionio gatvės;

- eismo Baravykų, Sodų ir Mizarų gatvėmis dalyvių prašome vadovautis pareigūnų 
nurodymais;

- maršrutiniai autobusai iš Laisvės aikštės važiuos Šv. Jokūbo gatve.

Atsiprašome už galimus nepatogumus!

Olimpinė distancija (~40 km.) – 7 ratai – nuo 9 val. 20 min. iki 12val. 00 min. (Dviračiai 
trasoje)

Sprinto distancija (~20 km.) – 4 ratai – nuo 13 val. 15 min. iki 14 val. 45 min. (Dviračiai 
trasoje)

TRI-FUN (~10 km.) – du ratai – 2 ratai – nuo 15 val. 10 min. iki 15 val. 50 min. (Dviračiai 
trasoje)

Druskininkų savivaldybės informacija
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Užuojautos

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 laidoji-
mo 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

Kiekvienas palieka pėdas žemėje, 
kai einame laukais, 

Jei gilios – jos ilgai išlieka, 
jei teisingos – jos tampa keliais. 

(J. Marcinkevičius)

Iškeliavus į Amžinybę mylimam Tėveliui, nuoširdžiausius 
užuojautos žodžius tariame Loretai Baliukonienei.

Druskininkų moterų „Lions“ 
klubo narės

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome...

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame 
Zitą Matjošaitienę.

Kaimynai

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Renginiai
Rugsėjo 6 d. 20.30 val. Lauko 

kino maratonas. Filmas „NON – 
STOP“ (Druskininkų pramogų aikštė, 
Vilniaus al. 24)

Rugsėjo 7 d. 20.30 val. Lauko 
kino maratonas. Filmas „Užburtas 
ratas“ (Druskininkų pramogų aikštė, 
Vilniaus al. 24)

Rugsėjo 13 d. 16 val. ekskursija 
„Paslaptingi vandenys“ ((M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Rugsėjo 14 d. 12-15 val. 
edukacinis užsiėmimas dideliems ir 
mažiems „Tapyba ant vandens“ (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Parodos
Rugsėjo 3-30 d. veiks Lietuvos 

respublikinio kalviškosios 
kryždirbystės konkurso „Lietuvos 
kalvių kalvis 2019“ paroda 
(Druskininkų amatų centras „Menų 
kalvė“, M. K. Čiurlionio g. 27)

Fotografijų paroda, skirta Baltijos 
kelio 30-mečiui (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Iki rugsėjo 18 d. veiks M. K. 
Čiurlionio memorialiniame muziejuje 
eksponuojama menininkų grupės 
,,Penktadienis 13“ paroda „Čiurlionis-
pirmasis Lietuvių kosmonautas“ (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki rugsėjo 26 d. veiks V. K. Jonyno 
namuose-galerijoje eksponuojama 
Lilijos Valatkienės paroda „Išrinktieji“ 
ir Eglės Gandos Bogdanienės paroda 
„Pasveikinimas“ 

Atliekame kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros 

darbus pagal klientų 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979, 
8 624 12901

Reikalingas mechanikas 
nenuolatiniam darbui

 remontuoti elektrinius 
dviračius, triračius, 

keturračius. 

Tel. 8 698 40430

Reikalingas 
apdailininkas vidaus 

ir išorės darbams. 
Tel. 8 631 76783

Meistras stato 
pavėsines, nedidelius 
karkasinius pastatus, 

terasas. 
Tel. 8 605 95721

Kavinei „City Coffee“ reikalingi 
baristos padėjėja(s) ir pagalbinis 

darbuotojas (a).
V. Kudirkos g. 37, Druskininkai

Tel. 8 647 29545

Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną Narauską, 
mylimam broliui mirus.

„Vilungės statyba“ bendradarbiai

Automobilių servisui 
reikalingi 

auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057
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2019.09.07 d.
Šeštadienis

2019.09.06 d.
Penktadienis

2019.09.08 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos. 
13:00 Ypatingas būrys. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Juros periodo parkas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
11:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019.
17:00 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
17:55 NAUJAS SEZONAS „Namų 

idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis. Žemynų atsi-
radimas“.

21:10 VAKARO KINO TEATRAS 
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“.

23:50 „Volstryto Vilkas“.
03:10 „Pavojingasis Bankokas“.
04:55 „Rouzvudas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2 

penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Neįmanoma misija. Atpildo diena.
23:55 PREMJERA Stebėtojai.
01:40 Baubas 3.
03:10 Nudegęs.
04:45 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Šauliai. Tėvynės labui.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 

Penktadienis, 2019-09-06

06:35 „Mentalistas“.
07:30 „Pragaro virtuvė“.

08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Kikboksininkas.
23:20 Techninis nokautas. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Klausimėlis.lt.

07:20 Bebė ir Tina. Sutrikę ir apkerėti.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Audros katės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
13:50 Džesika Flečer 8.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Daiktų istorijos. 
18:45 Europos futbolo čempionato 

atrankos rungtynės. Lietuva – Ukrai-
na. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.

21:00 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:05 Panorama.
21:27 Sportas. Orai.
21:35 Gražiausios poetų dainos. 
23:10 Premjera. Madam.
00:40 Juros periodo parkas. 
02:45 Pasaulio dokumentika. Au-

dros katės.
03:30 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
04:25 Džesika Flečer. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Šiluvos atlaidai. 
13:50 Mis Marpl.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 5, 6 s. 
22:30 Premjera. Dėl visko kalta meilė.
00:20 Manhatanas.
01:55 Šlagerių festivalis „Palanga 

2019“. 
03:15 Klausimėlis.lt.
03:30 Šventadienio mintys. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 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 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 „Neprijaukinti“.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte“. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
03.40 „Pagrindinis įtariamasis“.
05.10 „24/7“. 
05.50 „Pasaulio turgūs“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 NAUJAS SEZONAS „Gardu 

Gardu“.
10:00 NAUJAS SEZONAS „Būk 

sveikas!“. 
10:30 NAUJAS SEZONAS „Penkių 

žvaigždučių būstas“. 
10:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“. 
11:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Rung-
tynių pertraukoje - „Krepšinio namai“.

12:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

13:00 „Karaliaus Saliamono kasy-
klos“.

15:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas 2019.

17:00 „Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato apžvalga“. 

17:25 PREMJERA „Keliauk Lietu-
voje“. 

18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „Turtuo-

lis vargšas“. 
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Marsietis“.
23:55 PREMJERA „Visi nori Nikolės“.
02:00 „Keleiviai“.
03:35 „Juodas vanduo“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 PREMJERA „La Maistas“. 
10:00 NAUJAS SEZONAS „Pasau-

lis pagal moteris“. 
10:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“. 
11:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Rung-
tynių pertraukoje - „Krepšinio namai“.

12:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

13:00 „Karaliaus Saliamono kasy-
klos“.

15:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas 2019.

17:00 „Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato apžvalga“.

17:25 NAUJAS SEZONAS „Visi mes 
žmonės“. 

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „X Fak-

torius“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Tramdantys ugnį“.
00:50 „Marsietis“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „La Maistas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
10:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
11:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Rungty-
nių pertraukoje – „Krepšinio namai“.

12:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019.
17:00 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Universalus karys. Atpildo diena“.
01:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Imperija“.
03:50 „Kobra 11“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:05 „Rouzvudas“.

06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:55 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:20 „Riterių princesė Nela“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Auksas.
00:55 „Antrininkas“.
02:00 Šaunioji septyniukė.
04:10 Programos pabaiga. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-

kai. Vincas Būda“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Inspektorius Luisas“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte“. 
19.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Karo merginos“.
02.15 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
03.45 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
04.30 „Žmogus be praeities“.
05.20 „Žmogus be praeities“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. 

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 su Andriumi 

Tapinu 2/23. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
17.00  2019 m. „Formulės-1“ čempi-

onato Italijos GP apžvalga
18.00 Reporteris. 

06:05 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. 

10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Didžioji žydrynė“.
11:50 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimis gamina Italijoje“.
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Pagrobtieji.
23:55 AŠTRUS KINAS Skambutis 3. 

06:30 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas.

07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.

2017 m. Detektyvinis serialas. Rusija.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Varom!“.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Didžioji žydrynė“.
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:15 „Būk ekstremalas“.
12:45 „Džeimis gamina Italijoje“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Šuo“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:40 „Sostų karai“.
23:50 Kikboksininkas 5. Atpildas.
01:25 Skambutis. 

06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:55 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:20 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Ogis ir tarakonai“.
09:25 KINO PUSRYČIAI Burbuliai. 

Dežavu.
11:10 Netikšunis.
12:50 Žiedų valdovas. Žiedo brolija.
16:20 PREMJERA Sveikatos namai. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Šokio revoliucija. 
21:35 PREMJERA Šaunioji septy-

niukė.
00:20 Skiriamoji juosta.
02:10 Didžiosios motušės namai. 

Obuolys nuo obels.
03:55 Programos pabaiga. 

23.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-
pinu. 

00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Šauliai. Tėvynės labui.
05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

2019.09.09 d.
  Pirmadienis

08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Kung Fu 

Triušis.
11:25 Ratai.
13:55 Herbis. Lenktynių asas. 
15:55 Ir vėl tu! 
17:55 NAUJAS SEZONAS Gyvūnų 

pasaulis. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Piktieji paukščiai. 
23:40 Uošvio tvirtovė.
01:35 Neįmanoma misija. Atpildo 

diena.
03:55 Programos pabaiga. 

04:00 Tėčio reikalai. 
04:25 Mis Marpl. 



2019 m.  rugsėjo 5 d.                                                      Savaitraščio  Nr. 22013

06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „PREMJERA Mirtinas gin-

klas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Išlikimo žaidimas.
22:50 Pagrobtieji.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:20 „Sostų karai“.
02:20 „Mirtinas ginklas“.

2019.09.11 d.
Trečiadienis

2019.09.12 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai. 
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimo spalvos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bankas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
13:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
14:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Rung-
tynių pertraukoje – „Krepšinio namai“.

15:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
21:52 „TV3 sportas“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Paskutiniai riteriai“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:25 „Įrodytas nekaltumas“.
01:20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:00 „Imperija“.
03:50 „Įrodytas nekaltumas“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:05 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Pavojingasis“.
23:55 „Įrodytas nekaltumas“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Imperija“.
03:25 „Įrodytas nekaltumas“.
04:20 „Naujakuriai“.
05:10 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Juodo-

sios mišios.
00:55 „Antrininkas“.
01:55 Operacija „Salazaras“.
03:30 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Apgau-

lės meistrai 2.
01:05 „Antrininkas“.
02:05 Juodosios mišios“.
04:00 Alchemija. VDU karta. 
04:30 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
05:00 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Mentalistas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”. 
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Mentalistas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06:20 „Mentalistas“.
07:15 „Pragaro virtuvė“.
08:10 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:10 „Teisingumo agentai“.
10:10 „Kobra 11“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „PREMJERA Mirtinas gin-

klas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Nakties klajūnai.
23:15 Išlikimo žaidimas.
01:00 „Mirtinas ginklas“. 

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „PREMJERA Mirtinas gin-

klas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Beverli Hilso policininkas.
23:10 Nakties klajūnai.
01:15 „Mirtinas ginklas“. 

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „PREMJERA Mirtinas gin-

klas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Grėsmė po vandeniu.
22:55 Beverli Hilso policininkas.
01:00 „Mirtinas ginklas“.

2019.09.10 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Europos futbolo čempionato at-

rankos rungtynės. Lietuva – Portugalija. 
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
13:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
14:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Rungty-
nių pertraukoje – „Krepšinio namai“.

15:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Įtariamasis“.
00:10 „Įrodytas nekaltumas“.
01:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Imperija“.
03:45 „Įrodytas nekaltumas“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Galiu rytoj“.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Opera-

cija „Salazaras“.
00:35 „Antrininkas“.
01:40 Auksas.
03:35 Programos pabaiga. 

18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 . Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 2019 m. „Formulės-1“ čempi-

onato Italijos GP apžvalga.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. 
05.20 „Rojus“.

23:00 Premjera. Dingę be žinios.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Dingę be žinios.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 

mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO KAMBARINEI

Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas
Susidomėjusius savo gyvenimo aprašymą prašome siųs-
ti adresu info@goda.lt iki rugpjūčio 26 d. arba tiesiogiai 

kreiptis telefonu 8 623 39998
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

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

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu Pramo-
nės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-
no dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 

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.

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

Kokybiškai atliekami visi buto remonto darbai. 
Tel. 8 607 38627

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

„Mosso“ restorane ieškomi  
kolektyvo nariai. 

Siūlome ilgalaikį darbą: 
Padavėjo (-os), barmeno (-ės)
Dėl detalesnės informacijos 

tel. 8 607 68826 
Mus rasite - Šv. Jokūbo g. 1, Druskininkai. 

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

Išnuomojame 20-30 m² 
ploto biurų patalpas 

 M.K. Čiurlionio g. 75, 
Druskininkuose.

Kreiptis tel. 8 618 21306
 el. p. 

jonasgra@yahoo.com

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982

Parduotuvė „Cinamonas“ ieško pardavėjos(o). 
Tel. 8 658 52 420

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Reikalingas meistras, galintis remontuoti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Šildymo sistemos, grindinio šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos darbai. Tel. 8 656 21154.

Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui  reikalingas maisto pro-
duktų sandėlininkas (-ė).  Informacija tel. (8 313) 59091

Išnuomoju patalpas Vilniaus al. 10
Tel. +37064440333

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

 Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 9/9 aukšte Ateities g . 
Kaina 38 500 Eur. 
Tel. 8- 687 37575
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Asmeniniai skelbimai
Perka

Perka 1-2 kambarių butą pirma-
me-trečiame aukšte miesto cen-
tre. Gardino g. nesiūlyti.  
Tel. 8 687 53826

Nekilnojamas turtas

Sodas miesto ribose, SB „Rai-
gardas“, Rasos g. 19. Namas 
– 94 kv. m su rūsiu, tinka gyventi 
žiemą. Tel. 8 613 71749

Parduodamas žemės ūkio pa-
skirties sklypas, Snaigupėje, 2 
tvenkiniai, 24 arai.  
Tel. 8 682 87568

Parduodamas 2,55 ha  sklypas 
Vilkininkų km (apie 4 km nuo 
Leipalingio),  apie 150 metrų iki 
2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Tel. 8 617 62483

Parduodamas garažas Baltašiš-
kėje. Tel. 8 621 24476

Parduodamas dviejų kambarių 
butas, Antakalnio g. 48, 50 kv. m, 
renovuotame name.  
Tel. 8 621 92956

Viečiūnuose, bendrabutyje par-
duodamas kambarys, yra bal-
konas, 1 aukštas. Kaina – 5500 
EUR. Tel. 8 622 38944

Parduodamas trijų kambarių bu-
tas, esantis Viečiūnų miestelyje. 
Kaina – 32 900 Eur.  
Tel. 8 622 40980

Skubiai parduoda 26 a namų 
valdos  sklypas Gailiūnuose.  
Tel. 8 622 58037

Parduodamas 2 k. butas, 52 m2, 
Ateities g. 6. Kaina – 37 500 Eur. 
Tel. 8 620 80577

21 a namų valdos sklypas su 
pamatais prie Baltojo Bilso eže-
ro. Yra geodeziniai matavimai, 
pamatai. Tel:. 8 694 24955, 8 
680 23134

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su 
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.
Gera kaimynystė, šalia – miške-
lis. 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., Drus-
kininkuose, besiribojančiame su 
pušynu, arba keičiamas į butą 

Druskininkuose ar Kaune. Kaina 
– 83 000 Eur. Tel. 8 600 80228

37 a namų valdo sklypas Didžia-
salyje, kaina – 22000 Eur, elek-
tra, privažiavimas asfaltuotas.  
Tel. 8 602 28830

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

Kiti daiktai

Lenkiškai bulviakasiai kratomo-
sios žvaigždutės.  
Tel. 8 682 87568

Parduodamas dujų balionas, kai-
na – 15 Eur. Tel. 8 607 08213

Akselinė ir kuliamoji mašina.  
Tel. 8 682 87568

Parduodamos suaugusiųjų saus-
kelnės SENA M-2 DYDIS, 5 vnt. 
Kaina – 10 Eur. Tel. 8 696 19327

Parduodamas „Ryto“ gimnazijos 
berniuko švarkas, 1 m 70 cm 
ūgiui, puikios būklės, kaina – 15 
Eur. Tel. 8 627 18866

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.  
Tel. 8 656 38881

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su 
varikliu. Tel. 8 656 38881

Elektrinio pjūklo ašis.  
Tel. 8 682 87568

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Sausa statybinė mediena, viengu-
bo pjovimo lentos – 6 ir 8 m ilgio, 
0, 32 ir 0, 25 storio. Balkiai – 14x4 
cm, 6 ir 8 m ilgio. Beržiniai ir dre-
buliniai brusai tripusio pjovimo – 10 
cm storio, 2, 5 m ilgio. Beržinės ir 
drebulinės lentelės – 2 cm storio, 
2, 5 m ilgio. Grindinės lagis, lentos 
tvoroms ir kt. Tel. 8 610 70955

Buitinė technika: šaldytuvas 
„Snaigė“ A klasė, 60 Eur, šaldy-
tuvas „Ardo“ A klasės, 40 Eur. 
Skalbyklė „Candy“ AA klasė, 60 
Eur. Tel. 8 650 87433

Gelžbetonines surenkamas per-
dangos plokštes PTK 60-15 (6 
vienetai). Vieneto kaina - 200 
Eur. Tel. 8 610 22885.

Teniso stalas, įvairių dydžių vinys, 
mašinos keltuvas, šamotinės, sili-
katinės plytos, kokliai, staklių pjū-
klai, elektrinis siūlų verpimas, su-
kimas, didelis elektrinis lygintuvas, 
ąžuolo lentos, naujas senovinis 
parketas, naujas kristalo šviestu-
vas, šachmatų stalas su dideliais 
šachmatais, žigulių keltuvas, 
elektrinė kvarco lempa, vandens 
šildytuvas VKE-1, ultravioletinė 
lempa, du samovarai, fotoaparatas 
„Zenit-ET“, mašinos dulkių siur-
blys, dažai. Tel. 8 676 07794

Centralinis katilas – 200 Eur, boi-
leris ir dušo kabina – 50 Eur, me-
diniai langai ir durys, televizoriai, 
lovos, stalas, spintos, dviračiai, 
trimeris žolei pjauti, minkštas 
kampas. Tel. 8 616 48116

Siuvimo mašina, pakabinami 
šviestuvai, televizorius su priedė-
liu, vežimėlis ant ratukų maistui 
vežti, naminės austos lovatiesės. 
Tel. 8 630 87652

Salono staliukai, televizorius su 
priedėliu, 2 sulankstomos kėdės, 
šaldytuvas, ventiliatorius.  
Tel. 8 630 36440 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „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

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Ožka. Tel. 8 671 87082

Reikalinga

Ieškoma buto tvarkytoja.  
Tel. 8 659 72353 (rašyti SMS)

Reikalingas žmogus, galintis iš-
lyginti ir pasėti žolę, 6 arų sklype. 
Tel. 8 682 75376, 8 620 15817

Žemės ūkio produkcija

Parduodamos presuoto šieno 
kitkos, avižų-miežių mišinys.  
Tel. 8 629 00250

Parduodami valyti rugiai, tinkami 
sėklai. Lėkštinis skutikas.  
Tel. 8 672 49828

Nuoma

Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas Druskininkų g. už 200.00 
EUR/mėn. + mokesčiai nuo 09.15 
d. Tel. 8 675 77948, 8 612 47556.

Ilgam laikui nuomojamas 1 k. 40 
m2 įrengtas butas naujos staty-
bos name prie „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos. Kaina – 200  
Eur/mėn + mokesčiai.  
Tel. 8 604 10907

Išnuomojama 1 kamb. butas, 28 
kv. m. Ateities g. Tel. 8 674 51009

Išnuomojamas garažas prie 
„Eglės“ san. ant kalno. 1 mėn. 
kaina – 30 Eur. Tel. 8 611 48844

Išnuomojamas 1 kambario butas 
2 merginoms. Tel. 8 686 57621

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 659 71488

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, centre, Taikos g. 3.  
Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas renovuotame 
name, puikus butas: su naujais 
baldais, technika, M. K. Čiurlionio 
g. 76, kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 698 78040

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

Parduodama nauja sofa-lova, 
200 Eur. Tel. 8 682 99968

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo ra-
telis, mažai naudotas čiužinys, 
ąžuolo šakos. Tel. 8 680 23134, 
8 694 24955

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, 
„Ceragin“ masažinė lova, „Atgimi-
mo“ vidurinės mokyklos berniuko 
uniforminis megztinis su emble-
ma, 36 dydis. Tel. 8 688 80976

Parduodama nauja medinė 
sviestamušė. Kaina – 30, 00 Eur-
Tel. 8 673 33314

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Pušinės, skaldytos sausos mal-
kos. Tel. 8 682 58164

Parduodamos malkos: sausos, 
skaldytos. Tel. 8 650 75560

Automobiliai ir jų dalys

Renault Scenic: 2002 m, 1, 6 l 
benzinas, tik ką iš Olandijos, pui-
kus stovis. Kaina – 1280 Eur.  
Tel. 8 675 32463

Audi A6 Quattro: 1998 m., 2, 5 l 
variklis, 110 Kw. Tel. 8 698 11430

Parduodamas a/m Mersedes 
Benz: C 270, 2004 m. Odinis 
salonas, rida – 283000 km, visi 
privalumai. Kaina – 2350 Eur  
Tel. 8 698 48621

Parduodama AUDI A6: 2008 m. 
Kaina – 6900 Eur.  
Tel. 8 687 91181

Nissan X-Trail, 2004 m. tamsiai 
mėlyna, dyzelis, mechaninė, TA 
iki 2021-07, kaina – 2800 Eur, 
2200 cm3, 100 kW.  
Tel. 8 698 02370

Ieško darbo

Elektrikas ieško darbo, kategorija 
AK, iki 10 kW. Tel. 8 612 83558

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 638 10880

24 m. vyras iš Varėnos rajono 
ieško darbo, dirbęs Lentpjūvėje 
pagal individualią veiklą miško 
darbus. Tel. 8 607 74522

Dovanoja

Dovanojama kompostinė žemė, 
išsivežti patiems. 
Tel. 8 650 68954

Rašomąjį stalą, pasiimti patys. 
Tel. 8 650 25067

Nekilnojamojo turto brokerio paslaugos Vilniuje, Druskinin-
kuose, Pietų Lietuvoje. Tel.  8 698 07320 nuo 8 iki 17 val.

Pigiai parduodame 
žalias pušines malkas. 

Druskininkų savivaldybėje  atveži-
mas nemokamas. 

Tel. 8 601 68651 

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Opeliukai Druskininkuose. 
Vežame pigiausiu tarifu. 
Pigiausias TAXI 
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599, 

8 650 89866, 8 678 19907

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Tvarkau butus, namus, galiu tvarkyti ofisus. Turiu 3 m. patirtį. 
Dirbu kruopščiai ir sąžiningai. Darbo kokybę garantuoju –  liksite 

patenkinti namų tvarka! 
Galime tartis ir dėl vienkartinio, ir dėl nuolatinio tvarkymo. 

Kainos:
iki 50 kv.m – 20-25 Eur 2-3val.

50-70kv. m – 30-35 Eur 2.5-3.5val
Tel. 8 603 36750
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Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės patalpos 
Pramonės gatvėje: 2 kabinetai po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435

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. 


