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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkai įkvepia keliautojus įspūdingiems žygiams

Svarbūs Druskininkų
projektai juda į
priekį

2 psl.

K. Mieliausko ir H. bei S. Bujakovskių keliones skiria lygiai 85-eri metai, bet tarp jų yra nemažai sutapimų ir analogijų, svarbiausias iš jų – išskirtinis noras nugalėti rutiną, mesti iššūkį sau bei leistis
į gilesnį pasaulio ir žmonijos pažinimą, startuojant Druskininkuose, nuo kurių prasideda Lietuva/Asmeninio archyvo nuotraukos

Kas galėtų paneigti, jog ne
atsitiktinumas, o dėsningumas yra tai, kad ypatingas
Druskininkų oras, mineralinių versmių unikalumas gali
suteikti šių kraštų žmonėms
sparnus ir pastūmėti drąsiems
poelgiams.
Dabar, kai laukiame iš kelionės motociklu aplink pasaulį
sugrįžtančio druskininkiečio
Karolio Mieliausko, derėtų
prisiminti kitą drąsių druskininkiečių – Halinos ir Stanislavo Bujakovskių odisėją iš
Druskininkų į Šanchajų. Nors
šias abi keliones skiria lygiai
85-eri metai, akivaizdu, kad
tarp jų yra tam tikrų sutapimų
ir analogijų, iš kurių svarbiausias – išskirtinis noras nugalėti rutiną, mesti iššūkį sau
bei leistis į gilesnį pasaulio ir
žmonijos pažinimą, startuojant Druskininkuose, nuo kurių prasideda Lietuva.
Komfortą iškeitė į nuotykius
„Verčiau jau mirti iš aistros nei iš
nuobodulio“, – 1934 metais sakė
druskininkiečiai Halina KorolecBujakovska ir Stanislawas Bujakovskis, žmonės, palikę ryškų
pėdsaką ir Lenkijos, ir Lietuvos
kelionių istorijoje.
Stanislavas ir Halina buvo kilę
iš turtingų šeimų, tačiau prabangius pobūvius ir madingus drabužius iškeitė į pramuštgalvišką
kelionę motociklu iš Druskininkų
į Šanchajų. Tai buvo tolimiausias
pasaulio taškas, kurį matė savo

žemėlapyje ši įsimylėjusių jaunuolių pora.
1934 metų rugpjūčio 19-osios
rytą jaunoji pora motociklu 10
AG, 1000 cm3 B.S.A. su priekaba išjudėjo iš Druskininkų,
nuo Bujakovskio namo (dabartinės Druskininkų savivaldybės
pastatas). Motocikle jaunieji
nuotykių ieškotojai įsigudrino
sutalpinti ne tik palapinę, keturis pledus, dvi pagalves, rūbus,
įrankius ir atsargines dalis, bet
ir primusą, fotoaparatus bei dvi
sukneles, kurias gerų manierų
Halina tikėjosi apsivilkti svečiose šalyse.
Beveik 24 tūkst. kilometrų kelias
vedė iš Druskininkų per Lenkiją,
Vokietiją, Čekiją, Austriją, Bulgariją, o vėliau – per Turkiją, Siriją,
Iraką, Indiją, Birmą, Vietnamą.
Kelionė, turėjusi būti kiek neįprastas jaunavedžių medaus kopinėjimas, tapo rimtu išbandymu
jaunai kelionių motociklu entuziastų porai.
Kelionėje užklupo maras
Dažni motociklo gedimai, sunkios kelionės sąlygos, nuovargis,
pinigų trūkumas (pora išvažiavo,
turėdama mažiau nei 100 svarų)
– visa tai lėtino kelionės tempą
ir atitolino jos finišą. Halina ir
Stanislavas nakvodavo palapinėje, patys ant primuso gaminosi
maistą.
Visi įvairiose šalyse sutikti žmonės stengėsi, kaip įmanydami,
padėti susivėlusiems, purviniems,
neretai alkaniems atvykėliams iš

tolimų kraštų. Vieni dalijosi vos ne
paskutiniu duonos kąsniu ar benzino litru, kiti priglausdavo nakčiai, treti tiesiog nešykštėjo gero
žodžio.
Pasiekus Birmą, Stanislavą
užklupo maras. Keliolika dienų
trukusi Stanislavo liga ne juokais išgąsdino Haliną. Laimė, į
pagalbą atskubėjo prancūzų vienuolės, kurios pastatė Stanislavą
ant kojų.
1936 m. vasario 21 d. sutuoktiniai kirto Kinijos sieną, o kovo
15 dieną keliautojai iš Druskininkų pasiekė galutinį savo
tikslą – Šanchajų. Pačią paskutinę kelionės akimirką Bujakovskių motociklas galutinai sugedo
ir atsidūrė Lenkijos ambasados
Šanchajuje pastogėje. Tačiau
tai nesutrukdė sutuoktiniams
tapti pirmaisiais Europos motociklininkais, pasiekusiais miestą
prie Jangdzės upės, o Halina
tapo pirmąja europiete moterimi, motociklu įveikusia tokį ilgą
atstumą.
Poros gyvenimas – spalvingas
Šios poros gyvenimas ir po šios
kelionės buvo pilna netikėtumų
ir iššūkių. Kaip pasakojo Bujakovskių gyvenimo peripetijomis
besidominti Druskininkų turizmo
ir verslo informacijos centro turizmo ir informacijos vadybininkė
Ana Kaciun, šios poros gyvenimas buvo pilnas išsiskyrimų, gyvenimo įvairiose pasaulio šalyse.
A. Kaciun sakė, kad 2011 metais Lenkijoje buvo išleista knyga

„Mano vaikinas, motociklas ir
aš“, kurioje knygos autorius,
remdamasis Halinos Bujakovskos dienoraščiais, papasakojo
apie poros legendinę kelionę iš
Druskininkų į Šanchajų. Ši knyga
sulaukė didžiulio populiarumo,
išversta į užsienio kalbas, svarstoma galimybė šią knygą išversti
ir į lietuvių kalbą.
Kaip pasakojo A. Kaciun, japonų
armijos daliniams užėmus Kiniją,
gyventi Šanchajuje tapo nesaugu,
todėl besilaukianti Halina nusprendė grįžti į gimtuosius Druskininkus, o Stanislavas, Lenkijos
spaudos užsakymu, liko fotografuoti karinio konflikto. Prasidėjęs
Antrasis pasaulinis karas jaunąją
šeimą išskyrė beveik dešimtmečiui. Stanislavas tapo Britanijos
kariuomenės transporto tiekėju, o
Halina su sūnumi iš Druskininkų
išsikraustė į Gdanską.
Po karo Stanislavas į Lenkiją
nebegrįžo, jis įsikūrė Indijoje, Kalkutoje. Po kurio laiko pas jį atvyko
ir Halina su sūnumi.
„Įdomu tai, jog Halinos ir Stanislavo sūnus rimtai užsiėmė sportu,
jis tapo pirmuoju Indijai atstovavusiu slidininku, 1964 metais dalyvavusiu Olimpinėse žaidynėse.
Pateiktoje oficialioje informacijoje
apie Bujakovskių sūnų buvo rašoma, jog jis – lenkų- lietuvių kilmės slidininkas“, – įdomiais faktais apie legendinę šeimą dalijosi
A. Kaciun.
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Svarbūs Druskininkų projektai juda į priekį

Savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius apsilankė Leipalingio dvare, kuriame pilnu tempu vyksta nesutvarkytos pastato dalies kapitalinis remontas/Laimučio Genio nuotraukos

Būsimojo kultūros centro statybvietėje virte verda darbas – tvirtinami statybų duobės kraštai, pradėti pamatų liejimo
darbai/Laimučio Genio nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės
vadovai nuolat domisi, kaip
vykdomi Savivaldybės inicijuoti ir remiami projektai.
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojos Linas Urmanavičius visą ketvirtadienio pusdienį lankė svarbius
projektinius objektus Leipalingyje ir Druskininkuose,
domėjosi, kaip ten vykdomi
darbai.
Leipalingyje mero pavaduotojas apžiūrėjo miestelio centre
įrenginėjamus Savarankiško gyvenimo namus neįgaliesiems.
Šis projektas finansuojamas iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų, solidžiu įnašu prie jo įgyvendinimo prisideda ir Druskininkų savivaldybė.
Nugriovus seną trobą, buvo pastatytas šiuolaikiškas pastatas,
kuriame įrengta moderni geoterminio šildymo sistema. Naujajame name įsikurs keturios neįgaliųjų šeimos, kurioms bus skirti
vieno ir dviejų kambarių butai su
atskirais įėjimais. Šiuo metu jau
atlikti visi statybos darbai, įrenginėjamos vidaus patalpos.
Apžiūrėjęs patalpas ir pasikalbėjęs su darbus atliekančiais
statybininkais, L. Urmanavičius
pripažino, jog darbai vykdomi
pagal planą, o neįgalieji turės
puikius namus: „Dabar savivaldybėje yra du Savarankiško gyvenimo namai, jie labai pasiteisino. Šis pastatas bus trečias,
tikiu, jog neįgaliesiems tai – puiki
dovana.“
Kitas objektas, kurio situacija
domėjosi mero pavaduotojas,
Leipalingio dvaras, kuriame
pilnu tempu vyksta nesutvarkytos pastato dalies kapitalinis remontas. Šis projektas finansuojamas iš trijų valstybių
– Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos
programos „Kultūros paveldas
abipus sienos“ lėšų, prisidedant

Druskininkų savivaldybei. Projekto vertė – apie 1 mln. eurų.
Kaip teigė savivaldybės Ūkio
skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Matulevičius, darbai
dvare turėtų būti užbaigti iki ateinančių metų vasaros.
Šiuo metu vykdomi dvaro pirmojo aukšto ir palėpės remonto
darbai – sutvirtinamos pastato
konstrukcijos, rengiamasi pradėti vidaus apdailos darbus.
Savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius apžiūrėjo
jau baigiamą tvarkyti skliautuotą dvaro rūsį, su specialistais aptarė kamino sutvirtinimo
problemą.
„Kai bus užbaigti dvaro kapitalinio remonto darbai, atsiras puikus kultūrinei veiklai ir turizmui
skirtas objektas“, – kalbėjo mero
pavaduotojas.
Sugrįžęs į Druskininkus, L.
Urmanavičius apsilankė Sporto
centre, ten domėjosi langų uždengimo
projektu.
Kadangi
Sporto centro langai yra nesandarūs, didinantys šildymo kaštus, nuspręsta juos uždengti, pastatant specialias pertvaras.
„Langai šioje vietoje yra nereikalingi, jie sumažina patalpų
sandarumą. Kai jie bus uždengti
sandariomis
konstrukcijomis,
sporto salėje bus daug šilčiau,
o už šildymą teks mokėti mažiau“,– sakė mero pavaduotojas.
Baigdamas savo kelionę po
svarbius objektus, L. Urmanavičius užsuko į būsimojo kultūros centro statybvietę. Ten
virte verda darbas – tvirtinami
statybų duobės kraštai, pradėti pamatų liejimo darbai. Prie
svarbaus objekto statybos dirba
dešimtys statybininkų ir sunkioji
technika.
„Kol dar geras oras, reikia atlikti
kuo daugiau darbų, tikimės, jog
lėšų šio objekto statybai tikrai užteks“, – kalbėjo L. Urmanavičius.

Leipalingyje apžiūrėti miestelio centre įrenginėjami Savarankiško gyvenimo namai neįgaliesiems/Laimučio Genio
nuotrauka

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų 2019 m. IV-ojo ketvirčio grafikas
Valstybės rinkliavos dydis: už traktoriaus techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už priekabos – 5,50 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 53015, lėšų gavėjas –
Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752. Rinkliavą patogiausia sumokėti: AB „Lietuvos paštas“ pašto
skyriuose, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose; bankuose;
kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose (https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamojisaskaita).
Smulkesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo
Lukoševičiaus, tel. (8 313) 52 117, mob. 8 610 14 641, el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės informacija

Dėmesio! Keičiasi Druskininkų savivaldybės interneto puslapio pavadinimas! www.druskininkusavivaldybe.lt
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Brangūs Druskininkų kurorto turizmo sektoriaus
darbuotojai,
Pasaulinės turizmo dienos proga nuoširdžiai sveikinu visus Druskininkų savivaldybės gyventojus, dirbančius turizmo srityje. Linkiu daug energijos, kūrybinio įkvėpimo ir įdomių idėjų, kartu puoselėjant ir garsinant Druskininkus.

Druskininkų Garbės piliečiui –
Savivaldybės mero
pavaduotojo sveikinimai

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Gerbiami senjorai,
Jūsų nueitas gyvenimo kelias ir sukaupta patirtis – neįkainojamas turtas! Dėkodamas už Jūsų indėlį į Druskininkų sėkmę, sveikinu Tarptautinės pagyvenusių
žmonių dienos proga ir linkiu stiprios sveikatos, energijos, artimųjų šilumos, paramos bei optimizmo kiekvieną dieną!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Brangūs socialiniai darbuotojai,
Sveikindamas profesinės šventės proga, nuoširdžiai dėkoju visiems socialinį darbą
dirbantiems žmonėms už tai, kad padedate tiems, kam to labiausiai reikia. Linkiu
Jums ir toliau nestokoti sveikatos, energijos, atjautos ir labai reikalingo supratingumo bei šilumos. Kasdien dalinkitės su žmonėmis tuo, ką turite geriausio ir gražiausio!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Paminėtos ,,Mergelių akių“ memorialo
25-osios metinės

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius su 86-uoju gimtadienio pasveikino M. K. Čiurlionio kūrybinio palikimo puoselėtoją, dailininką, menotyrininką A. Nedzelskį/Laimučio Genio nuotrauka

Laikantis gražios tradicijos –
gimtadienio proga pasveikinti Druskininkų Garbės piliečius,
trečiadienį mero pavaduotojas Linas Urmanavičius su 86uoju gimtadieniu pasveikino M.
K. Čiurlionio kūrybinio palikimo puoselėtoją, dailininką, menotyrininką Adelbertą Nedzels-

kį. Mero pavaduotojas palinkėjo
A. Nedzelskiui geros sveikatos,
kūrybingų metų, įteikė puokštę gėlių bei Savivaldybės simbolika pažymėtą atminimo dovanėlę.
Druskininkų Garbės piliečio
vardas A. Nedzelskiui buvo suteiktas 2003 metais.

Aptarta vykdomų projektų
darbų eiga

Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbti žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę bei prisidėjusieji prie jų įamžinimo, statant paminklą/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį
penktadienį
surengtos „Mergelės akių“ memorialo, skirto žuvusiems už
Lietuvos
Nepriklausomybę,
įrengimo 25-ųjų metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo
LR Seimo narys Zenonas
Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių choras, LŠS Karininko
A. Juozapavičiaus 1-osios
rinktinės Druskininkų 103-ios
kuopos jaunieji šauliai, KASP
Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės Druskininkų 109-os
kuopos savanoriai, VSAT Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai, Švč. Mergelės Marijos

Škaplierinės bažnyčios klebonas Vaidas Vaišvilas. Prisiminimais apie 1994 m. paminklo
statybą dalijosi Druskininkų
istorijos metraštininkas Vytautas Valentukevičius ir Genovaitė Čiurlionienė.
1994 m. liepos 16 d. Jaskonių kaimo gyventojos Jaskelevičienės sodyboje pašventintas
kryžius žuvusiems už Lietuvos
Nepriklausomybę, o 17 d. buvo
aukojamos mišios Druskininkų
bažnyčioje, pašventintas paminklas prie Mergelių akių ežero. Į
šio ežero dumblą buvo sumesti
partizanai: Juozas Kalpokas-Klevas, Flioras Černiauskas-Vasaris, Adolfas Sadauskas-Liūtas,
Bronius Damulevičius-Kelmas,

Jonas
Sinkevičius-Jotvingis,
Bronius
Sinkevičius-Paukštis,
Juozas Karnauskas-Nemunėlis,
Alfonsas Damulevičius-Sakalas,
Jonas Valentukevičius-Jaunuolis,
Petras Jezukevičius-Ėglis, Petras
Miškinis-Siuvėjas.
Renginys prasidėjo tylos minute,
buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę bei prisidėję prie jų įamžinimo, statant
paminklą, skambėjo partizanų
himnas. Prieš 25-erius metus
įamžinta vieša paslaptis, visada
gražios ir verkiančios Mergelių
akys priglaudė drąsius ir jaunus
tėvynės gynėjus. Raibuliuojančios Mergelių akys, kaip ir Lietuva
nepamiršo savo didvyrių sūnų,
juos brangina ir saugo atmintyje.

Pasitarime objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų bei tų, kurie
finansuojami savivaldybės lėšomis, darbų eiga/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Penktadienį
Druskininkų
savivaldybėje
sušauktame
pasitarime, aptariant infrastruktūros objektų darbų eigą,
dalyvavo Savivaldybės vadovai, administracijos specialistai bei rangovo – UAB „Parama“ – atstovai.
Aptarta objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų bei tų, kurie finansuojami savivaldybės
lėšomis, darbų eiga. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas

objektams, finansuojamiems
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Dar šiais metais turi būti pradėtas Vietinės
reikšmės kelio DR0013 Jaskonys-Naujasodė (Jaskonių g.)
Viečiūnų sen., kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą. Jei leis oro sąlygos,
būtų galima užbaigti projekte numatytus darbus dar šiais
metais.
Pradėtos rekonstruoti ir Dabintos bei Klonio gatvės.
Druskininkų savivaldybės informacija

Dėmesio! Keičiasi Druskininkų savivaldybės interneto puslapio pavadinimas! www.druskininkusavivaldybe.lt
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Vilija Blinkevičiūtė: „Gerovės valstybė savaime neatsiranda“
Rimantas Katkevičius
Po Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento
rinkimų prasidėjo naujas mūsų
valstybės ir visos Europos Sąjungos etapas, su kuriuo žmonės sieja ir geresnio gyvenimo
lūkesčius.
Pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcijos nare,
Užimtumo ir socialinių reikalų
komiteto vicepirmininke Vilija
Blinkevičiūte.
Gerbiama Vilija, Prezidentas
Gitanas Nausėda iškėlė tikslą
– sukurti gerovės valstybę ir
pateikė pirmuosius siūlymus.
Kaip juos vertinate?
Tai, ką pasiūlė Prezidentas, tik
nedideli žingsniai gerovės valstybės link. Net ir dėl jų įgyvendinimo
laukia nuožmi kova. Gerovės
valstybė nesukuriama pernakt. Ir
savaime tai neįvyksta.
Pritariu: reikia sąžiningesnės
mokesčių sistemos. Reikia naikinti privilegijas, nesąžiningas

Vilija Blinkevičiūtė: „Jei gerovė bus
kuriama tik viename ar keliuose didžiuosiuose miestuose, gerovės valstybės
nebus.“

lengvatas, progresyviai apmokestinti visas pajamas. Nebegali
būti taip, kad žmogaus pajamos
siekia milijonus, o mokesčių
jis sumoka mažiau už mokytoją ar eilinį valstybės tarnautoją. Būkime atviri ir sąžiningi:
kol bus tokios privilegijos ir

privilegijuotieji, gerovės valstybės nebus.
Bet gerovės valstybė – ne tik
pinigai. Tai ir visa, kas daro įtaką
žmogaus gyvenimo kokybei – orų
gyvenimą užtikrinančios pajamos, patikima socialinė apsauga,
lygios galimybės, kokybiškos ir
prieinamos užimtumo, švietimo,
sveikatos ir socialinės paslaugos
ir t. t.
Todėl būtini žymiai platesni politiniai sprendimai. Ir tokie, kurie
užtikrintų, kad gerovė būtų kuriama ne tik viename ar keliuose
didžiuosiuose miestuose, o visoje
Lietuvoje.
Tokią matau valstybę, kurioje
žmonėms gyventi gera. Kuriant
tokią valstybę, nepakanka ir nepakaks trupinių ir pažadų pabarstymo nuo kylančios ekonomikos
stalo (kaip daroma dabar). Realybė tokia, kad socialinė pažanga
privalo būti vykdoma kartu su
ekonomine pažanga arba net
sparčiau už ją. O tai reiškia žymų
valstybės investicijų didinimą
socialinėms paslaugoms, pensijoms, švietimui. Taip pat būtinybę

racionaliai panaudoti ES biudžeto
investicijas.
Kokius sprendimus siūlo Europos Parlamentas?
Pirmiausia reikia kuo greičiau
įgyvendinti mūsų įsipareigojimus
dėl socialinių teisių ramsčio, kuriuos mes priėmėme prieš dvejus
metus. Užtikrintos socialinės teisės yra būtina gerovės valstybės
sąlyga.
Praėjusią kadenciją Europos
Parlamentas balsavo už naujas
taisykles dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros; už
Europos prieinamumo aktą, kuris
reiškia, kad vis daugiau kasdienių
gaminių ir paslaugų privaloma
tvarka bus pritaikyta neįgaliesiems; už direktyvą dėl skaidrių
ir nuspėjamų darbo sąlygų. Pradėti veiksmai moterų ir vyrų atlyginimų skirtumui mažinti. Pritarta
Vaikų garantijų iniciatyvai.
Labai svarbu apginti 2021-2027
m. ES biudžetą, už kurį pavasarį
jau balsavo Europos Parlamentas. Šiame biudžete numatytos
didesnės investicijos į socialinę

sritį: 6 milijardai eurų Vaikų garantijų iniciatyvai, dvigubai daugiau
lėšų kovai su jaunimo nedarbu,
trigubai – programai „Erasmus+“,
kuri suteikia jaunimui galimybes
mokytis, stažuotis, įgyti patirties
užsienyje. Padidintas ir Europos
socialinis fondas, kuris svarbus
kovojant su skurdu ir socialine
atskirtimi.
Ateityje tikiuosi pritarimo ir siūlymui visoje ES įteisinti minimalias pajamas, kurios garantuotų
žmonėms apsaugą nuo skurdo:
pensijos, atlyginimai, piniginė parama ar vaiko pinigai turi būti tokie, kad neleistų skursti.
Taigi Lietuvai, norinčiai tapti gerovės valstybe, dviračio atradinėti
tikrai nereikia. Reikia drąsių ir sąžiningų sprendimų.

Užsakymo Nr. MDR-223-01

Kurortologiniai tyrimai atgimsta Druskininkuose
Norime su visais druskininkiečiais pasidalinti džiugiomis
naujienomis
apie
atgimstančius ir šiuolaikiniais moksliniais tyrimo metodais atliekamus kurortologinius tyrimus. Kartu su
Lietuvos Sveikatos mokslų
universiteto
mokslininkais,
AB „Eglės“ sanatorija ir UAB
„Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centras AQUA“ Druskininkų gydyklos gydytojais
bei kitais specialistais buvo
atliekamas tyrimas, kuris publikuotas tarptautinės specializuotos recenzuojamų mokslinių
straipsnių
leidyklos
„Springer“ žurnale.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamas Druskininkų miesto natūralių gamtinių išteklių purvo ir
mineralinio vandens procedūrų
poveikis pacientams, sergantiems kelio sąnario osteoartritu.
Tyrime dalyvavo 92 pacientai,
sergantys pirmojo, antrojo arba
trečiojo laipsnio kelio sąnario
artroze, patvirtinta radiologiniais
tyrimais. Visi pacientai atsitiktine
tvarka buvo susiskirstyti į tris
grupes. Vienai grupei buvo atliekamos durpinio purvo aplikacijos (dešimties procedūrų kursas
kas antrą dieną) ir standartizuotos kineziterapijos (gydomosios
mankštos) procedūros (taip pat
dešimties užsiėmimų kursas kas
antrą dieną). Antra grupė išmėgino aukštos mineralizacijos mineralines vonias ir kineziterapiją,
trečia grupė – tik kineziterapines
procedūras. Daugybė įvairių
parametrų, tokių kaip kelio sąnario, šlaunies, blauzdos apimtys, judesių amplitudės, blauzdą
lenkiančių ir tiesiančių raumenų
jėgos vertinimas, skausmo intensyvumo, kelio sąnario pažeidimo ir osteoartrito pasekmių
klausimynas (KOOS), judėjimo
funkcijos ir kita buvo vertinami,

Druskininkų gydykla nuo spalio 1 d. druskininkiečius vėl pakvies pasinaudoti itin populiariu keturių dienų sveikatinimo kompleksu „Aš Druskininkietis“/UAB „Druskininkų svaikatinimo ir poilsio
centro AQUA“ archyvo nuotrauka

prieš pradedant gydymą ir baigus kursą. Siekiant įvertinti galimą ilgalaikį išliekantį purvo
aplikacijų ar mineralinio vandens
poveikį, tiriami rodikliai (judesių amplitudė, judėjimo funkcija
bei subjektyvi funkcinė tiriamojo
būklė ir gyvenimo kokybė) buvo
pakartotinai vertinami, praėjus 1
mėnesiui po purvo aplikacijų ir/
ar mineralinio vandens vonių bei
kineziterapijos kurso.
Rezultatai statistiškai patikimai parodė, kad pacientams,
kuriems buvo taikytas balneopeloidinis gydymas, pastebimai
padidėjo fizinio aktyvumo rodikliai bei sąnario judesio amplitudė ir raumenų jėga, sumažėjo
skausmo pojūtis, sąnario apimtis ir sąstingis. Šie pokyčiai turėjo išliekamąjį efektą, praėjus
mėnesiui po taikyto gydymo.
Primename, kad osteoartritas yra dažniausia pasaulyje
sąnarių liga. Tai imuninė liga,
kurios metu susidaro būklė,
kai, senstant, sąnarių kremzlės

dyla, plonėja, todėl sąnario
judesiai tampa skausmingi,
sudėtingesni, sąnarys gali patinti. Dažniausiai liga pažeidžia
kelio, klubo, stuburo (kaklo ir
juosmens), čiurnos sąnarius.
Tyrimai rodo, kad osteoartritu
serga apie trečdalis vyresnių,
nei 65 metų amžiaus žmonių,
dažniau – moterų. Šio mokslinio
tyrimo rezultatai aiškiai parodo,
kad tinkamai paruošti natūralūs
gamtiniai veiksniai, tokie kaip
mineraliniai vandenys ir durpės,
naudojami Lietuvos kurortų reabilitacijos centruose jau daugiau kaip du šimtus metų, yra
efektyvi ir turinti ilgalaikį poveikį
asmens sveikatai priemonė, o
Druskininkų gydykla nuo spalio
pirmos dienos visus druskininkiečius vėl pakvies pasinaudoti
itin populiariu keturių dienų
sveikatinimo kompleksu „Aš
Druskininkietis“.
Druskininkų gydyklos
informacija

Gerbiami druskininkiečiai,
Druskininkų sporto centras Tarptautinės turizmo dienos proga rugsėjo 28 dieną 12 val. kviečia apsilankyti
mūsų sporto salėje ir stebėti II-ąjį užsienio šalių ambasadų 3x3 krepšinio turnyrą, kuriame dalyvaus Amerikos
ir Prancūzijos ambasadų, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Druskininkų savivaldybės tarybos komandos. Laukiame Jūsų!
Druskininkų sporto centro informacija

Dėmesio! Keičiasi Druskininkų savivaldybės interneto puslapio pavadinimas! www.druskininkusavivaldybe.lt
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Druskininkai įkvepia keliautojus įspūdingiems žygiams

Bandė pakartoti kelionę
Prieš penkerius metus, minint
Bujakovskių kelionės 80-metį,
jauna pora iš Poznanės Joanna
Sobkovska ir Daniel Skibinski
ryžosi pakartoti kelionės trasą ir
motociklais pasiekti Šanchajų,
įveikdami dešimties tūkstančių
kilometrų kelią.
2014-ųjų rugpjūčio 19-ąją prie
buvusios Bujakovskių vilos, dabartinio Druskininkų savivaldybės
administracijos pastato (Vilniaus
al. 18), drąsuolių poros išlydėti
susirinko didelis būrys druskininkiečių ir kurorto svečių.
Keliautojai motociklu vyko iki
Kinijos sienos, toliau važiuoti nesiryžo dėl galimų problemų su Kinijos biurokratais.
Nusprendė apkeliauti pasaulį
Naujausia druskininkiečio odisėja motociklu – 2019 metų rugpjūčio 17 dieną Druskininkuose
prasidėjusi K. Mieliausko kelionė
aplink pasaulį per rekordiškai
trumpą laiką – vos 40 dienų.
„Kelionės metu noriu pasauliui
pristatyti Lietuvą ir Druskininkus.
Neveltui vienas iš mano kelionės
devizų – „Lietuva prasideda nuo
Druskininkų“, – sakė K. Mieliauskas jį išlydėti į amfiteatrą prie
Druskonio atvykusiems druskininkiečiams ir kurorto svečiams.
K. Mieliauskui buvo įteikta Druskininkų vėliava ir simbolinis maišelis su druska. Karolio laukė 20
tūkst. kilometrų kelionė per visą
Eurazijos žemyną, Šiaurės Ameriką ir vėl – per visą Europą.
„Mintis apkeliauti aplink pasaulį,
manau, daugeliui žmonių prasisuka
galvoje. Ir aš nesiruošiu jos nuasmeninti. Vieni pasitaikius galimybei
žvejoja lėktuvo bilietus į skirtingus
žemynus, kiti tą bando daryti automobiliu. Aš esu pratęs prie ekstremalesnių kelionių ir mano įrankis

lietuvių namuose, mat sutiko su
puota. Pas juos tautiečiai į Permę
užklysta retai. Dar smagiau, kad
jie – tūli druskininkiečiai. Kasmet
bent po mėnesį ar du praleidžia
Druskininkuose. Vakaras neprailgo“, – prasiminė Karolis.
Praėjus beveik savaitei nuo
starto Druskininkuose, lietuvis
pasiekė Krasnojarską. Čia Karolis apsistojo pas lietuvį Antaną,
vieną iš tremtinių palikuonių, taip
ir negrįžusių gyventi atgal į Lietuvą. Lietuviškai jis vis dar kalba
puikiai, domėjosi, kaip sekasi
gimtajai šaliai, tačiau pats yra
jau susikūręs gyvenimą Krasnojarske. Ir ten gyvena ne vienintelis Antanas. Tenykštėje lietuvių
bendruomenėje – apie 300 narių.
Jų istorijos panašios. Lietuvoje
nebeturėjo kur grįžti, todėl įleido
šaknis Rusijoje.
K. Mieliauskas susitiko su lietuvių bendruomene, surinko ten
buvusių druskininkiečių parašus
ant Druskininkų vėliavos ir įteikė
jiems kvietimą 2021 metais atvykti į Pasaulio lietuvių sporto
žaidynes.

Minint Bujakovskių kelionės 80-metį, jauna pora iš Poznanės J. Sobkovska ir D. Skibinski
ryžosi pakartoti kelionės trasą ir motociklais pasiekti Šanchajų. Druskininkuose jiems surengtos
iškilmingos palydėtuvės/Laimos Rekevičienės nuotrauka

– motociklas“, – sakė Karolis.
Pakeliui K. Mieliauskas susitikinėjo su užsienio lietuviais, kvietė
juos atvykti į 2021 metais Druskininkuose vyksiančias Pasaulio
lietuvių sporto žaidynes, ieškojo
žmonių, galinčių tapti Lietuvos ir
Druskininkų ambasadoriais įvairiose užsienio šalyse.
Dėl tautiečių pakeitė maršrutą
Nors pervažiuoti Rusiją galima
beveik vienu keliu tiesiai, Karolis
jau ketvirtą kelionės dieną nusuko nuo pagrindinio kelio, nes

panoro aplankyti toli nuo namų
gyvenančius lietuvius. Motociklininkas nuo Kazanės nusuko link
Permės, kurioje gyvena druskininkiečiai Tomas ir Simas, kilę iš
Druskininkų. Jie – gerbiami vietos
verslininkai, gerai įsitvirtinę, sukūrę šeimas. Kaip patys juokavo,
būtent meilė čia ir atvedė. Tačiau
tautiečiai išlaikė lietuvybę, ją vertina. Vaikai kalba lietuviškai.
„Susitikome su Tomu ir Simu.
Labai malonu, būnant taip toli nuo
Lietuvos, sutikti lietuvius. Jiems
tikriausiai irgi smagu sulaukti

Ir motociklas skrido lėktuvais
Per dvi savaites Karolis pervažiavo visą Rusiją ir sustojo Vladivostoke. Ten jo motociklas buvo
pakrautas į lėktuvą ir išskrido į
Los Andželą. Tuo pat metu JAV
pasiekė ir drąsus keliautojas.
Los Andželo muitinėje buvo kilę
rimtų problemų. Dėl biurokratinių
formalumų motociklo atsiėmimas
galėjo užtrukti, tai grėsė kelionės grafiko suardymu. Laimė,
į pagalbą atėjo lietuvių kilmės
muitininkas, kuris operatyviai išsprendė šią problemą.
Los Andžele Karolis viešėjo
Lietuvos konsulate, susitiko su
šiame Amerikos didmiestyje gyvenančiais tautiečiais.

Vėliau Karolio kelionė persikėlė
į legendinį greitkelį Route 66, kuriuo mūsų keliautojas skriejo link
Čikagos. Šiame mieste, kuris laikomas, Amerikos lietuvių sostine,
Karolis susitiko su tautiečiais ir
smagiai vakarojo.
Iš Čikagos – į Niujorką, o iš ten –
skrydis į Londoną. Didžiosios Britanijos sostinėje Karolis aktyviai bendravo ir produktyviai leido laiką su
ten gyvenančiais lietuviais, kuriuos
susitikimui pakvietė į Londone įsikūrusią „Bernelių užeigą“.
Nustebino istoriniai sutapimai
Dabar druskininkietis savo plieniniu žirgu lekia Europos greitkeliais ir tikisi, jog suspės į Druskininkus, kaip ir buvo planavęs,
rugsėjo 27 dieną, į Turizmo dienų
atidarymą.
Paklaustas, ar jis žinojęs, jog
lygiai prieš 85-erius metus iš
Druskininkų į žygį tolimųjų kraštų
kryptimi irgi išsiruošė du druskininkiečiai Stanislawas ir Halina,
Karolis sakė, jog apie tai išgirdo
pirmą kartą, ir tai jį maloniai
nustebino.
„Tai labai simboliška ir netikėta.
Tokie sutapimai tikrai neatsitiktiniai. Akivaizdu, jog Druskininkuose visais laikais buvo žmonių,
mėgstančių iššūkius ir norinčių
geriau pažinti tolimus kraštus ir
save. Visada buvo ir bus žmonių, norinčių apie Druskininkus
pranešti visam pasauliui. Šioje
kelionėje dar kartą supratau, jog
Lietuva tikrai prasideda nuo Druskininkų“, – sakė Karolis.
Karolio Mieliausko sutikimas
organizuojamas penktadienį,
rugsėjo 27 dieną, 20 val. „Snow
Arenoje“.
„Mano Druskininkai“
informacija

Bibliotekoje – Dalios Gaidytės-Dulkienės kūrybos darbų parodos pristatymas
Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje atidaryta menininkės Dalios Gaidytės-Dulkienės
skaitmeninės grafikos fotodrobėje ir gobelenų paroda. Parodoje eksponuojama per 30
darbų.
Didžioji jų dalis priklauso naujai
grafikos meno rūšiai, atsiradusiai
palyginti neseniai – prieš kelis
dešimtmečius. Ši technika vadinama įvairiai: skaitmeninis menas
(angl. digital art), fraktalinė arba
skaitmeninė grafika. Darbai yra
atspausti ant drobės, vandeniui
ir UV atspariais dažais, užtraukti
ant porėmio.
Kita parodos darbų dalis – gobelenai. Jų audimas – sunkus darbas:
mazgelių rišimas, siūlų dėliojimas,
dažymas. Tai užima daug laiko ir
reikalauja didelės kantrybės.
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima
Žėkienė, pasveikinusi susirinkusiuosius, papasakojo apie Dalios
kūrybinį kelią. Pirmoji jos personalinė paroda eksponuota 1992 m.
Vilniaus „Arkos“ galerijoje. Autorė
yra surengusi per 10 personalinių
parodų, dalyvavo respublikinėse
parodose Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose, Druskininkuose. Geriausi
jos darbai eksponuoti bendrose
parodose Italijoje, Šveicarijoje.
2003 m. menininkė pradėjo domėtis kompiuterine grafika. 2004
m. dalyvavo parodoje „Linksmasis
virusas“ ir gavo apdovanojimą, o

Parodos autorė – D. Gaidytė-Dulkienė/Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

2005-2006 metais laimėjo 1-ąją
vietą. Dalia yra sukūrusi ir savo
interneto svetainę.
„Tikiu, kad kiekvienas žmogus
gali pasimokyti iš tavęs, Dalyte,
stiprybės, tvirtumo, gebėjimo priimti likimo mestus nelengvus iššūkius. Linkiu tau niekada neprarasti
optimizmo bei stiprybės“, – Daliai
linkėjo bibliotekos direktorė.
Parodos autorę pasveikino Druskininkų savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė, kuri pasidžiaugė ilgamete pažintimi su Dalia, jos noru tobulėti, ieškoti ir atrasti vis naujus kūrybos lobius. Dalios kūrybai gražių
žodžių negailėjo menotyrininkas,
Druskininkų garbės pilietis, Lietuvos
dailininkų sąjungos narys Adelbertas Nedzelskis: „Dalytė nedrąsiai
pradėjo pažintį su kompiuteriu, ieškojo ir atrado jo teikiamas galimybes. Parodoje eksponuojami darbai

Menininkė D. Gaidytė-Dulkienė per parodos atidarymą sulaukė nuoširdžių sveikinimų iš artimiausių žmonių/Alvyros Grėbliūnienės nuotrauka

yra jos didelis žingsnis į priekį. Kiekvienas paveikslas nepaprastas,
apie kiekvieną galima kalbėti atskirai. Kompozicijos įvaldymas, spalvos jausmas leidžia pamatyti labai
daug.“
Dalios dailės mokytoja Elma Šturmaitė pasidžiaugė savo mokinės
darbais, linkėjo jai būti savimi ir

toliau dalintis su kitais tuo, ką ji geba
sukurti. Daug gražių žodžių parodos autorei Daliai išsakė ir į parodą
susirinkę svečiai, kurie palinkėjo
sveikatos, stiprybės ir naujų parodų.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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Skelbiami Druskininkų savivaldybės Leipalingio ir
Viečiūnų seniūnijų seniūnaičių rinkimai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. sausio
27 d. sprendimu Nr. T1-13 „
Dėl Druskininkų savivaldybės
seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ skelbiami seniūnaičių
rinkimai.
Kandidatą į seniūnaičius turi teisę
rinkti nuolatiniai seniūnaitijos gyventojai, deklaravę gyvenamąją
vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo
kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
Kandidatu į seniūnaičius gali būti

pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą
toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
Kandidatus į seniūnaičius gali
siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje
renkamas seniūnaitis, gyventojai,
deklaravę gyvenamąją vietą toje
seniūnijoje (vieną kandidatą gali
pasiūlyti ne mažiau kaip 5 proc.
seniūnaitijos gyventojų), bendruomeninės organizacijos.
Siūlymai su kandidato sutikimu
teikiami raštu seniūnijos, kurios
aptarnaujamoje teritorijoje sudaryta seniūnaitija, seniūnui.
Kandidatų
į
seniūnaičius

registracija prasideda po rinkimų
datos paskelbimo ir baigiasi, likus 3 kalendorinėms dienoms iki
rinkimų – nuo 2019 rugsėjo 25 iki
2019 spalio 7 d. 17.00 val.
Kandidatų į seniūnaičius sąrašas paskelbiamas savivaldybės
interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose,
skelbimų lentose.
Rinkimai laikomi įvykusiais,
jeigu rinkimuose dalyvauja ne
mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti
seniūnaitį. Neįvykus rinkimams,
pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių.

Rugsėjo 27 – 29 dienomis – tarptautinis
berniukų U14 krepšinio turnyras
A. J. Gedminui atminti
Turnyro dalyviai: 1. Druskininkų SC; 2. Kauno Žalgiris I; 3.
Vilniaus KM; 4. Gardino DSŠ; 5. Bialystok SPK; 6. Palangos
SC
Turnyro tvarkaraštis
Rugsėjo 27 d. (penktadienį) Sporto centro salėje:
13.00 val. Vilniaus KM – Gardino DSŠ; 14.15 val. Kauno
Žalgiris I – Bialystok SPK; 15.10 val. – Turnyro atidarymas;
15.30 val. Druskininkų SC – Palangos SC; 16.45 val. Kauno
Žalgiris I – Vilniaus KM; 18.00 val. Palangos SC - Gardino
DSŠ; 19.15 val. Bialystok SPK – Druskininkų SC
Rugsėjo 28 d. (šeštadienį) Sporto centro salėje:
9.30 val. Palangos SC – Kauno Žalgiris I; 10.50 val. Druskininkų SC – Gardino DSŠ; 14.15 val. Vilniaus KM –
Druskininkų SC; 15.30 val. Bialystok SPK – Palangos SC;
16.45 val. Gardino DSŠ – Kauno Žalgiris I; 18.00 val. Bialystok
SPK – Vilniaus KM
Rugsėjo 28 d. (šeštadienį) Sporto centro salėje:
9.30 val. Palangos SC – Kauno Žalgiris I; 10:50 val. Druskininkų SC – Gardino DSŠ; 14.15 val. Vilniaus KM - Druskininkų
SC; 15.30 val. Bialystok SPK – Palangos SC; 16.45 val. Gardino DSŠ – Kauno Žalgiris I; 18.00 val. Bialystok SPK – Vilniaus KM
Rugsėjo 29 d. (sekmadienį) Sporto centro salėje:
10.00 val. Vilniaus KM – Palangos SC; 11.20 val. Druskininkų SC – Kauno Žalgiris I; 12.40 val. Gardino DSŠ – Bialystok SPK; 14.00 val. – apdovanojimai ir turnyro uždarymas
Turnyro organizatorius – Druskininkų sporto centras.
Įėjimas nemokamas
Druskininkų sporto centro informacija

Spalio 1 dieną bus įjungtos perspėjimo sirenos
Vykdant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016 m.
sausio 8 d. Nr. 1-3 įsakymą „Dėl techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, spalio 1 d. vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio metu bus įjungiamos
sirenos.
Perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės ir sirenos bus įjungtos 10.15 val. ir tęsis iki 10.17 val.
Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, o taip pat ir per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS)
trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus.
Primename, kad telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama departamento tinklalapyje adresu www.gpis.vpgt.lt

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

Druskininkuose prasideda šildymo sezonas
Nuo šių metų rugsėjo 25 d. Druskininkų savivaldybėje pradėtas šildymo sezonas. Šildymo seno pradžia paskelbta, atsižvelgus į esamas lauko oro temperatūras bei įvertinus meteorologines prognozes.
Šildymo sezono pradedamas, kai vidutinė lauko oro temperatūra tris paras iš eilės yra žemesnė nei 10 laipsnių šilumos.
Savivaldybės direktoriaus įsakymu paskelbta šildymo sezono pradžia yra privaloma savivaldybės įstaigoms. Gyventojai bei
kiti vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Pirmiausia šildymas bus įjungtas darželiuose, mokyklose bei gydymo įstaigose, o vėliau pradėti šildyti ir daugiabučiai gyvenamieji
namai.
Druskininkų savivaldybės informacija
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„Grūto parko“ kavinėje!

Lauke baubia elniai – o pas mus kainos
Turizmo gurmanų dienų metu!
Siūlomi: elnienos kepsnys + pasirinktas gėrimas + desertas – 9, 90 Eur
elnienos koldūnai + pasirinktas gėrimas +
desertas – 9,90 Eur
„Elnienos ragai“ + pasirinktas gėrimas +
desertas – 9,90 Eur ir kiti patiekalai
Adresas: Grūtas, LT-66441
Druskininkai
Tel. 8 630 06888
*Įėjimas į kavinę yra nemokamas

Kavinei „City Coffee“ reikalingi
baristos padėjėja (-as) ir pagalbinis
darbuotojas (-a).
V. Kudirkos g. 37, Druskininkai
Tel. 8 647 29545
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Burnos sveikata – būklė,
kai žmogus nejaučia lėtinių
skausmų burnoje ar veido srityje, kai nėra įgimtų burnos
defektų, periodonto ligų, dantų
ėduonies, kai žmogus turi visus
dantis, kai nėra piktybinių navikų burnoje ar kitų patologinių
pokyčių, kurie žaloja burnos ertmės audinius (PSO, 2008).
Apnašose daug bakterijų, patekusių iš mūsų seilių. Bakterijos
prilimpa prie danties paviršiaus
ir dauginasi. Šį procesą skatina
prasta burnos higiena, netinkama
mityba, saldus maistas ir gėrimai.
Jeigu apnašos tinkamai nepašalinamos kasdienio dantų valymo
metu, rūgštys – apnašų bakterijų
apykaitos produktai – pažeidžia
dantenas. Jose vystosi uždegimas, jos kraujuoja. Šis pavojingas
ženklas rodo, kad reikia tuoj pat
gerinti burnos higieną. Ilgainiui
uždegimas plinta giliau ir sukelia
periodonto ligą, kuri pažeidžia
dantį laikantį kaulą.
Štai kodėl odontologai ragina tikrinti dantų ir dantenų būklę. Svarbu
suprasti, kad nuolatinė priežiūra
padeda išvengti odontologinių problemų ir sutaupyti laiko bei pinigų.
Reguliarus apsilankymas pas
burnos higienistą turėtų tapti įpročiu tiems, kurie brangina savo
sveikatą, nes dantų ir dantenų ligos daro neigiamą poveikį visam
mūsų organizmui.
Norint išvengti daugelio burnos,
dantų ar dantenų ligų, nemalonaus burnos kvapo ir džiaugtis
gražia šypsena, svarbi burnos
ir dantų higiena. Dėl to būtina
nuolatos atlikti asmeninę burnos
priežiūrą ir lankytis odontologijos
klinikoje, kurioje atliekama profesionali burnos higiena.
PBH – tai higienos procedūra, kurios metu šalinamos mineralizuotos

Druskininkų impantologijos centro higienistė Laura Šatraitytė

ir nemineralizuotos apnašos, poliruojami dantų ir plombų paviršiai,
nustatomas dantų valymo efektyvumas, pacientai mokomi asmens
higienos, atliekamos gydomųjų
preparatų (pvz., fluoro) aplikacijos, pacientai mokomi asmeninės
burnos higienos. Burnos ir dantų
higiena būtina, norint sumažinti
komplikacijų riziką ortodontinio gydymo metu, nešiojant nenuimamus
ortodontinius aparatus ar po dantų
implantacijos, kad būtų užtikrintas
ilgalaikis rezultatas.
Kaip atliekama profesionali
burnos higiena?
Dantų apnašos ir akmenys yra
šalinami specialiais instrumentais. Dantų akmenims valyti naudojamas ultragarsinis skaleris,
kurio lengvai vibruojantis antgalis
švelniai pašalina apnašas nuo
danties paviršiaus, jo nepažeisdamas ir nekeldamas skausmo.

Savaitraščio Nr. 223
Tačiau jei dantys labai jautrūs ar
procedūros metu kamuoja nemalonūs pojūčiai, galima pritaikyti
vietinį nuskausminimą. Iš sunkiai
pasiekiamų vietų, pavyzdžiui,
tarpdančių, akmenys šalinami
rankiniais instrumentais.
Nuvalius apnašas mechaniškai,
taikomas pažangus ir saugus metodas „Air Flow“ – kontroliuojamas
sodos arba kalcio karbonato dalelių srautas, kuris nukreipiamas į
danties paviršių vandens srovės
ir suspausto oro pagalba. Dantų
apnašo valymui „Air Flow“ metodu
naudojame kalcio karbonato (Kavo
Prophy Pearls) miltelius. Kavo
Prophy Pearls miltelių dalelelės
yra apvalios ir švelnios, todėl dantų
apnašas nuvalomas, labai tausojant danties paviršių ir minkštuosius
burnos audinius. „Air Flow“ metodu
dantų apnašas nuvalomas greitai ir
efektyviai ir nuo danties paviršiaus
nelygumų, įdubimų, tarpdančių, ir
nuo lygių danties paviršių. Metodas
ypatingas tuo, kad danties paviršius veikiamas per atstumą, todėl
nepažeidžiami kietieji danties audiniai ir dantenos. „Air Flow“ – labai
efektyvus ir dantis tausojantis metodas nuvalyti apnašui, susikaupusiam dėl rūkymo, juodos arbatos,
kavos ir kitų dažančių maisto produktų vartojimo.
Galiausiai dantys poliruojami
šepetėliais, guminiais diskeliais ir
poliravimo pasta. Dantų paviršius
tampa lygus, blizgus, švelnus ir
vėliau dantų apnašos ant jo kaupiasi daug sunkiau.
Sveikas,
prižiūrintis
dantis
žmogus, turi atlikti profesionalią
burnos higienos procedūrą 1-2
kartus per metus. Asmeniui, neturinčiam higienos įpročių, dantų
apnašas ir konkrementai formuojasi daug greičiau, todėl PBH procedūra turi būti atliekama kas 2-3
mėn., sergantiems periodonto ligomis – kas 1-4 mėn., o nešiojantiems implantus – ne rečiau kaip
kas 4-6 mėn.
Kad rezultatai džiugintų ilgiau
Atlikus procedūrą ir siekiant

išlaikyti pasiektus rezultatus kuo
ilgesnį laiką, pacientui išaiškinama individualios burnos higienos svarba, parenkamos tinkamos
priemonės – tam tikro kietumo šepetėlis, speciali pasta – išmokoma
jomis teisingai naudotis.
Kiekvienas iš mūsų žino, jog dantis būtina valyti 2 kartus per dieną,
ryte ir vakare, bet toli gražu ne visi –
kad būtina kruopščiai valyti liežuvį.
Specialistai rekomenduoja rinktis
minkštą dantų šepetėlį bei keisti jį
nauju kas 2-3 mėnesius, taip pat ir

po profesionalios burnos higienos
procedūrų ar persirgus infekcinėmis ligomis. Kiekvieną dieną privalu
naudoti dantų siūlą ir tarpdančių
šepetėlius. Norint, kad dantys būtų
sveiki ir gražūs, patariama vartoti
mažiau cukraus ar jo produktų,
valgyti daugiau daržovių, natūralių
maisto produktų, atsisakyti rūkymo.
Tel. 8 664 73333
Adresas: M.K Čiurlionio g. 97,
el. paštas info@dric.lt
Užsakymo Nr. MDR-223-03

Bus atliekamas Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais visoje Lietuvoje
vykdomas suaugusių (19-64 m.)
ir pagyvenusių (65-75 m.) gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir
fizinio aktyvumo įpročių tyrimas,
kurio metu numatoma apklausti
atsitiktinės atrankos būdu atrinktus respondentus. Tyrimas atliekamas, įgyvendinant 2019 m.
sausio 3 d. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
Visuomenės sveikatos priežiūros
plėtros savivaldybėse komisijos
2019 m. sausio 14 d. protokolo Nr.
LP-9 nutarimu Nr. 1 patvirtintus

Valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo
2019 m. veiklos prioritetus.
Tyrimo tikslas – anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti suaugusių
ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų
mitybos įpročius ir faktinę mitybą; išmatavus asmens ūgį ir kūno masę,
apskaičiuoti kūno masės indeksą
(KMI) bei įvertinti gyventojų fizinio
aktyvumo būklę. Atlikto tyrimo duomenys leis įvertinti gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo būklę bei
pokyčius ir rengti sveikos mitybos
bei fizinio aktyvumo skatinimo rekomendacijas, organizuoti mokymus
specialistams ir visuomenei apie

tinkamą mitybą bei fizinio aktyvumo
skatinimą, problemas, galimus jų
sprendimo būdus. Analogiški tyrimai Lietuvoje vykdomi nuo 1997 m.
kas 5-6 metai.
Tyrimo koordinatorius ir duomenų tvarkytojas – Sveikatos
mokymų ir ligų prevencijos centras. Tyrimą atlieka savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
specialistai.
Respondentai apklausiami tik
po to, kai jie duoda sutikimą (žodžiu) apklausai atlikti. Jei asmuo
sutinka (žodžiu) dalyvauti tyrime
ir pildyti anketą bei atsakyti į pateikiamus anketoje klausimus,
laikoma, kad jis davė sutikimą

dalyvauti apklausoje.
Atkreipiame dėmesį, kad anketa
yra anoniminė, savo vardo, pavardės ar kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti respondentą, rašyti nereikia. Apklausos duomenys
bus suvedami į kompiuterinę programą, prieš tai suteikus kiekvienai
anketai (kiekvienam respondentui)
kodą (numerį). Bus analizuojami ir
naudojami tik apibendrinti duomenys, nenaudojant ir negalint atsekti
asmens duomenų.
Jei iškiltų neaiškumų ar klausimų apie tyrimą, prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistą,

vykdantį visuomenės sveikatos
stebėseną Povilą Jagelavičių
(tel. (8 313) 55391 arba el. p. info.
druskininkuvsb@gmail.com).
Taip pat galite kreiptis į Sveikatos
mokymų ir ligų prevencijos centro
Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėją Romą Bartkevičiūtę
(tel. (8 5) 276 1341, el. p. roma.
bartkeviciute@smlpc.lt) arba į
Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotoją
Albertą Barzdą (tel. (8 5) 277 8919
el. p albertas.barzda@smlpc.lt).
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

Reikalingas operatorius
dirbti kompiuterinėmis
staklėmis (CNC), apmokome.
Tel.: 8 685 46006,
8 659 13031
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RUDENIU KVEPIANTI ŠVENTĖ „JASKONIŲ BANDOS“

Rugsėjo 22d. 13.00val.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės namų kieme
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės namų kieme
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė įgyvendina projektą „Jaskonių
bandos“.
Projekto tikslas – Dzūkiškų bandų edukacinės programos sukūrimas.
2019-09-22 d. Jaskonių ir Naujasodės kaimų
bendruomenės namuose
kartu su partneriais Bilso bei Stračiūnų
bendruomenėmis buvo vykdoma bandų
pristatymo edukacinė programa – „Jaskonių bandos“, pasidalinta gaminimo patirtimi, ragauta įvairių receptų bandos .

Projekto metu bandas ragavo ir svečius
linksmino Jaskonių ir Naujasodės kaimų
bendruomenės kapela „ Malūnėlis“ bei
draugai iš Kauno, Aleksoto bendruomenės ansamblis „ Svirbė“ (vadovė – Aurelija
Bareišienė). Gerą dalyvių sportinę formą
palaikė Druskininkų Visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina bei biuro
darbuotoja Laima Sadauskienė. Ragauti
Linos Lajauskienės pagaminti uogų bei
daržovių džemai. Dėkojame bendruomenės šeimininkėms – Aldonai Venckuvienei, Vilijai Jaučkonienei, Stasei Kurlavičienei, Nijolei Bolienei, Vilijai Maždžierienei,
Agnei Dzenkienei, Loretai Sadauskienei
bei Gražinai Auguvienei už kulinarinius
sprendimus bei bandų receptų įvairovę,

pristatant edukacinę programą.
Projektas finansuojamas pagal Druskininkų vietos veiklos grupės Vietos plėtros
strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020
m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2SAVA-8. Bendra projekto vertė 8750 Eur,
iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
skirta 7000 Eur parama.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų
bendruomenės informacija

Nutiestos pirmosios projekto „Naujos kartos interneto
prieigos infrastruktūros plėtra“ šviesolaidinės linijos
Įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos
infrastruktūros plėtra“, nutiestos pirmosios šviesolaidinės
linijos Alytaus rajone, kurių ilgis siekia beveik 5 kilometrus.
Šiomis linijomis prie šviesolaidinio tinklo prijungti 3 esami
ryšio objektai. Bendras nutiestų šviesolaidinių linijų ilgis
visoje Lietuvoje siekia daugiai
nei 154 kilometrus. Šiomis linijomis prijungta 60 esamų ryšio
objektų. Siekiant užtikrinti teikiamų ryšio paslaugų kokybę
Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybėse įdiegti elektros generatoriai. Šviesolaidinių kabelinių linijų klojimo, ryšio bokštų
projektavimo ir įrengimo, elektros generatorių diegimo ir
kiti projektu numatyti darbai
vykdomi visoje Lietuvoje. Sukurtu tinklu ryšio paslaugų teikėjai galės teikti kokybiškas ir
sparčias interneto, televizijos
ir kitas paslaugas galutiniams
vartotojams.
Projekto metu teritorijose, kuriose namų ūkiai neturi galimybės
naudotis naujos kartos interneto
prieiga, planuojama pastatyti apie
180 ryšio bokštų, bei nutiesti apie
1465 kilometrus šviesolaidinių

kabelinių linijų prijungiant pastatytus ryšio bokštus, bei apie 430
esamų ryšio objektų. Sukurtas
tinklas praplės viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ valdomą
šviesolaidinį tinklą, bei užtikrins
galimybes operatoriams teikti
sparčias naujos kartos interneto
prieigos paslaugas galutiniams
vartotojams. Projektą planuojama
įgyvendinti 2021 m. spalį.
Planuojama, kad projektas turės
teigiamą poveikį verslo inovatyvumui, konkurencingumui, darbo
jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir
įtraukčiai, švietimui.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020
m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2

prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521
„Naujos kartos prieigos plėtra“.
Projektas dalinai finansuojamas
iš Europos regioninės plėtros
fondo (ERPF). Projektą įgyvendina viešoji įstaiga „Plačiajuostis
internetas“.

Užsakymo Nr. MDR-223-02

Kviečia druskininkiečius keliauti pigiau
Šąlant orams žmonės keičia
savo keliavimo įpročius. Vis
daugiau jų nuo keliavimo pėsčiomis ir važinėjimo dviračiais
ar paspirtukais atsisuka į viešąjį transportą. Druskininkų
viešojo transporto vežėjas
UAB „Kautra“ šį ketvirtadienį
miestiečius kviečia į Turgaus
stotelę, kurioje bendraus su
keleiviais, turės specialių pasiūlymų ir dovanų.
„Manau bus puiki proga pabendrauti su keleiviais, sužinoti
kas juos džiugina, ką galima būtų
pagerinti miesto viešajame transporte. Taip pat specialiame akcijos
autobuse bus galima pasipildyti e.
bilietus prieš naują mėnesį, laimėti
kelionių tarpmiestiniais autobusais.
Lauksime visų nuo 10 valandos“, –
kalbėjo „Kautros“ marketingo vadovas Mindaugas Sakalauskas.
Dalins nemokamas e. bilieto
korteles
Kiekvienas, ketvirtadienį atvykęs į Turgaus stotelę, galės gauti
e. bilieto kortelę nemokamai.
Tereikės ją papildyti mėnesiniu

miesto ar priemiesčio bilietu.
„Norime druskininkiečiams priminti, kad jų mieste ne tik važiuoja nauji ir modernūs autobusai, bet veikia ir e. bilieto sistema.
O su e. bilietu keliauti ne tik paprasčiau, bet ir pigiau. Nereikia,
įlipus į autobusą, ieškoti grynųjų,
sudaryti eiles, laukiant, kol vairuotojas atiduos grąžą ir panašiai“, – kalbėjo vežėjų atstovas.

Pamesta piniginė su Jono Žukevičiaus dokumentais ir pinigais. Radusiam kreiptis tel. 8 608 48965

Anot vežėjų, atstovų keliones apmokant elektroniniu mėnesiniu
bilietu, galima keliauti 40 proc.
pigiau, nei mokant už kelionę
vienkartiniais bilietais.
UAB „Kautra“ keleivius Druskininkuose veža nuo 2010 metų.
Mieste keleiviai vežami 18-a autobusų, filiale dirba 27 vairuotojai.
UAB „Kautra“ informacija

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

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas ir kt. Tel. 8 693 99456
Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės)
darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu
(8 313) 52378

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Rastas laikrodis prie Avirio ežero.
Kreiptis tel. 8 616 57845
Ieškome apskaitininko dirbti visu etatu. Reikalinga, kad išmanytų Microsoft Excel programą. Atlyginimas – 600-800 eurų.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405
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Renginiai
Rugsėjo 27 d. 11val.
Druskininkų „Bočių“ Žodžio
meno klubas kviečia
literatūrinę valandą „Rudens
spalvos ir vasaros prisiminimai“
praleisti drauge (Socialinių
paslaugų centras, Veisiejų g.
17)
Spalio 5 d. 12.30 val. V. K.
Jonyno namuose-galerijoje
Irenos Mikos parodos „Ant
poezijos altoriaus“ atidarymas
(Turistų g. 9)

Savaitraščio Nr. 223

Avarinis automobilių
ir patalpų atrakinimas.
Durų spynų keitimas.
Prekyba kokybiškomis
durų spynomis.

Tel. 8 698 09590

Parodos
Iki rugsėjo 30 d Druskininkų
amatų centre „Menų kalvė“
eksponuojama Lietuvos
respublikinio kalviškosios
kryždirbystės konkurso
„Lietuvos kalvių kalvis 2019“
paroda (M. K. Čiurlionio g. 27)
Druskininkų miesto muziejuje
veikia paroda „1000 druskinių“
iš muziejaus rinkinių (M. K.
Čiurlionio g. 59).
Iki spalio 15 d. Viešojoje
bibliotekoje veikia Dalios
Gaidytės-Dulkienės kūrybos
darbų paroda (V. Kudirkos g. 13)
Iki spalio 15 d. Viešojoje
bibliotekoje veikia Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos dailės skyriaus
mokytojos A. Kalėdienės
mokinių tapybos darbų paroda
„Aborigenų meno įkvėpti“
(V. Kudirkos g. 13)
Restorano-vyninės „Sicilia“
kolektyvas kviečia prisijungti konditerį (-ę). Užmokestis
– 900 Eur atskaičius mokesčius. Tel. 8 698 72997
Centrui „Dainava“ ūkio dalyje nuolatiniam darbui reikalingas pagalbinis darbininkas. Informacija tel.
8 672 55616

Centrui „Dainava“
kavinėje „Širdelė“
nuolatiniam darbui, savaitgaliais, reikalingas
padavėjas (-a) dirbti 0,5
etato. Informacija tel.:

8 650 85493

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Viešbučio „De Lita“ kolektyvas kviečia prisijungti
naujus darbuotojus
Ieškome kūrybingo ir atsakingo:
- viešbučio administratoriaus (-ės),
- barmeno (-ės)- padavėjo (-jos).
CV siųsti el. paštu: direktore@delita.lt arba skambinti
tel. 8 698 00716.
Prisijunk prie mūsų entuziastingos komandos!

Tel. 8 601 46179

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

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708
Opeliukai Druskininkuose.
Vežame pigiausiu tarifu.
Pigiausias TAXI
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599,
8 650 89866, 8 678 19907

Atliekame žemės sklypų geodezinius matavimus.
Tel. 8 625 12458

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

Tel. 8 674 61 640

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie
prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propanobutano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
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Mainų punktams pasiūlyta beveik šimtas vardų.
Kuris geriausias?
Kaip pavadinti atliekų surinkimo aikštelėse veikiančius
daiktų mainų paviljonus? To
paklausęs ir šių punktų pavadinimo parinkimo konkursą
paskelbęs Alytaus regiono
atliekų
tvarkymo
centras
(ARATC) sulaukė beveik šimto
pasiūlymų.
„Labai džiugu, kad žmonės taip
aktyviai dalyvavo konkurse ir
teikė pasiūlymus. Tai rodo, kad
jiems rūpi atliekų tvarkymo sistema ir vis daugiau žmonių suvokia, jog jie yra ne tik šios sistemos
dalyviai, bet ir jos kūrėjai“, - sakė
ARATC
direktorius
Algirdas
Reipas.
Daiktų mainų punktai, prieš metus įrengti visose Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro eksploatuojamose didelių gabaritų ir
kitų atliekų surinkimo aikštelėse,
labai greitai išpopuliarėjo. Vieni
žmonės čia atneša dar gerus,
bet jiems nereikalingais tapusius
daiktus, kiti ateina reikiamų daiktų
pasiieškoti, o radę – juos pasiima.
Tačiau į šiuos punktus patenka
ir nemažai tokių daiktų, kuriuos
reikia sutaisyti, sutvarkyti, kad jie
būtų tinkami tolesniam naudojimui. Tai bus daroma netrukus,
jau šį rudenį duris atversiančiame
daiktų paruošimo pakartotiniam
naudojimui centre.
Kaip šis centras ir savotiški jo
padaliniai – daiktų mainų punktai
– vadinsis? Konkursui savo pavadinimų variantus teikę gyventojai

Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Liną Basalykienę,
mirus mylimam broliui.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man Jūsų daugiau...
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau....
Užjaučiame Marytę Satkienę, dukras, sūnų, anūkus,
mirus mylimam vyrui, tėčiui ir seneliui.

Daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centras – dar be pavadinimo. Išrinkime jam vardą!

stebino išradingumu, kūrybingumu ir šmaikštumu.
„Daiktynė“, „Keitukas“, „D‘Alytaus“, „D taškas“, „Antrasis šansas“, „Prisikėlimas“, „seNauja“,
„Mainytuvė“, „Rakandų skūnė“,
„Sukasi ratu“, „Darbštukai“, „Sendaikčių prikėlimo centras“, „Mūsų
turtai“, „Svajonių arka“, „Ragažė“,
„Už ačiū“, „Kuparas“, „Taškas“,
„Ačiū ir prašau“, „Nauja pradžia“,
„VĖL“ ir daugybė kitokių pavadinimų variantų buvo pasiūlyta konkurso metu.
Visus pasiūlytus variantus apsvarsčiusi vardo parinkimo komisija išrinko 3 labiausiai reikalavimus atitinkančius pavadinimų
variantus, o galutinį žodį kviečia
tarti gyventojus, balsuojant už
jiems labiausia patinkantį pavadinimą. Balsavimui teikiami šie
mainų punktų pavadinimai: „TikoTiks“, „PakartOK“, „Mainukas“.

Transporto įmonei UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(turintis CE kategoriją). Pervežimai:
Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Savaitgaliai – namuose.
Reikalingas autošaltkalvis sunkiasvoriams automobiliams taisyti.
Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

„Mainų punktai – žmonėms skirti
objektai. Jų pavadinimas turi būti
priimtinas daugeliui, todėl kviečiame gyventojus būti aktyviais
ir balsuoti už labiausia patinkantį
vieną iš trijų komisijos atrinktų variantų“, – kviečia ARATC Pakartotinio naudojimo padalinio vadovė
Agnė Jučienė.
Ji primena: vardo, kuris surinks
daugiausia balsų, autoriui bus
įteikta speciali ARATC dovana –
ekologinė edukacija.
Balsuoti už vieną už labiausiai Jums patinkantį vieną iš trijų
vardų galima internetu, atsidarius žemiau esančią nuorodą.
Balsavimas vyksta iki rugsėjo 25
dienos.
https://apklausa.lt/f/daiktumainu-punktu-pavadinimo-rinkimai-9mp8f79.fullpage
ARATC informacija

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Apdailos ir
santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085,
8 687 27676

M. K. Čiurlionio g. 87 namo gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus ilgamečiam darbuotojui
Algirdui Urniežiui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
Buvusių kolegų vardu, UAB „Panemunės dujos“
direktorė G. Kuneikienė

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295

Atliekame kapų įrengimo,
restauravimo ir priežiūros
darbus pagal klientų
finansines galimybes.

Tel. 8 605 81979,
8 624 12901

12

Savaitraščio Nr. 223

2019 m. rugsėjo 26 d.

2019.09.27 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Juros periodo pasaulis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Legendinės legendos“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Galingasis 6“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Mirties įrankiai: Kaulų miestas“.
00:15 „Gimtadienis“.
02:00 „Anapus horizonto“.
03:55 „Mergvakaris“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Vagių irštva.
23:45 PREMJERA Noras.
01:30 Pats baisiausias filmas.
02:50 Snaiperis. Vaiduoklis.
04:25 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 Atliekų kultūra.
10.30 Kaimo akademija.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.30
„Kitoks
pokalbis
su
D.Žeimyte“.
16.58 Orai.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
19.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
20.00 Reporteris.
20.30
„Kitoks
pokalbis
su
D.Žeimyte“.
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.

01.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
02.20 „Bruto ir Neto”.
02.40 „Pamiršk mane”.
03.20 Reporteris.
04.10 Šauliai. Tėvynės labui.
04.50 „Rojus“.
05.35 „Pamiršk mane”.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis. Atgimimas.
23:20 Dvigubas smūgis.
01:25 „Visa menanti“.

2019.09.28 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Klausimėlis.
07:10 Premjera. Bebė ir Tina. Visiška suirutė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Vilties vandenynas. Amerikos
povandeniniai turtai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 2.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. Ved.
Regina Jokubauskaitė.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Kapitono Korelio mandolina.
00:45 Juros periodo pasaulis.
02:45 Pasaulio dokumentika. Vilties
vandenynas. Amerikos povandeniniai
turtai.
03:35 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 2.
04:25 Džesika Flečer.
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 „Gardu Gardu“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 „Svajonių ūkis“.
12:00 „Veiverlio pilies burtininkai“.
13:55 „Mamos pasimatymas su
vampyru“.
15:45 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
17:25 „Aplink Lietuvą. Žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Drugelis“.
23:45 „Pamokslininkas su kulkosvaidžiu“.
02:10 „Barbaras. Kario iškilimas“.
03:40 „Tobulas ginklas“.
06:35 „Tomas ir Džeris“.
07:05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“.
08:00 „Riterių princesė Nela“.
08:30 Pažinimo klubas.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Dvi uodegos.
10:45 Nuotykių ieškotojas Tedas.
12:15 PREMJERA Pašėlęs kruizas.
13:55 Eisas Ventura. Kai gamta šaukia.
15:45 PREMJERA Dama furgone.

17:55 Gyvūnų pasaulis.
19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečiasis.
21:15 PREMJERA Persėdimas.
23:00 PREMJERA Kaimynai.
00:50 Vagių irštva.
03:05 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Karo ir pokario vaikai. Holokausto vaikai“ .
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 „Pasirenkant likimą“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte“.
19.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
20.00 Žinios.
20.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
01.10 Grilio skanėstai.
01.45 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
02.15 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
03.45 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
04.30 „TV Europa pristato. Karo ir
pokario vaikai. Holokausto vaikai“ .
05.05 „Pasaulio turgūs“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
06:30 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina .
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 Kuprotieji banginiai.
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:15 „Būk ekstremalas“.
12:45 „Džeimio Oliverio daržovių
patiekalai“.
13:50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:55 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Neptūnas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Skrydžio
planas.
00:00 AŠTRUS KINAS Laukinės
aistros.

2019.09.29 d.
Sekmadienis
2019.09.29 d., sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Tėčio reikalai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Žemė žvelgiant iš kosmoso.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos.
13:50 Mis Marpl.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Premjera. Neužmiršti.
16:30 Gyvenk be skolų.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Denis Kolinsas.
00:15 Denis Rouzas iš Brodvėjaus.
01:40 Pasaulio dokumentika. Žemė
žvelgiant iš kosmoso.

02:35 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 Tėčio reikalai.
04:25 Mis Marpl.
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Gerasis dinozauras“.
13:50 „Princesė“.
15:40
PREMJERA
„„Michelin“
žvaigždutės. Virtuvės istorijos“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„22-oji mylia“.
23:55 „Drugelis“.
02:20 „Pamokslininkas su kulkosvaidžiu“.
06:45 „Tomas ir Džeris“.
07:15 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Berniukas Blogiukas“.
08:40 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 KINO PUSRYČIAI Mano
mama dinozaurė.
10:50 Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo
pabaiga.
12:30 Šarlotės voratinklis.
14:20 Netikra vienuolė.
16:20 Sveikatos namai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija.
21:40 PREMJERA Tylos zona.
23:30 Akis.
01:20 Persėdimas.
02:45 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 2019 m. „Formulės-1” čempionato Singapūro GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 „Pasirenkant likimą“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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“.
06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 Didžiausi gamtos žvėrys.
11:50 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimio Oliverio daržovių
patiekalai“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:55 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
CBet - Dzūkija.
19:30 „Rivjera“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:35 „Sostų karai“.
00:10 Snaiperis. Atgimimas.

2019.09.30 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
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.
03:05 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.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Įstatymus gerbiantis pilietis“.
01:10 „X mutantai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Imperija“.
03:40 „Kobra 11“.
04:30 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
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 Nepalaužiama drąsa.
01:00 „Okupuoti“.
01:55 Tylos zona.
03:20 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba 9/52.
08.00 „24/7“.
09.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 Laikykitės ten.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Šviesoforas”.
16.00 Reporteris.
17.00 2019 m. „F-1” čempionato Rusijos GP apžvalga
18.00 Reporteris.
18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22:30 Reporteris.
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
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23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 „24/7“.
01.00 2019 m. „F-1” čempionato
Rusijos GP apžvalga.
02.00 „Bruto ir Neto”.
02.20 „Šeimininkė“.
03.20 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
05.10 „Šviesoforas”.
06:10 „Mentalistas“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Rivjera“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Sakalo akis.
23:20 Laukinės aistros.
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:00 „Sostų karai“.
03:15 „Visa menanti“.

2019.10.01 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Neužmiršti.
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 Užverbuotas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Laiko policininkas“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „X mutantai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Imperija“.
03:35 „Rezidentas“.
04:25 „Naujakuriai“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:15 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.

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 Pragaras rojuje.
00:40 „Okupuoti“.
01:35 Nepalaužiama drąsa.
03:35 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Pasirenkant likimą“.
08.00 Reporteris.
09.00 Nauja diena.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 Laikykitės ten.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena. Rubrika.
15.00 „Šviesoforas”.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Laikykitės ten.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.00 „Bruto ir Neto”.
02.20 „Šeimininkė“.
03.20 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
05.10 „Šviesoforas”.
06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Absoliuti valdžia.
23:30 Sakalo akis.
01:40 „Visa menanti“.

2019.10.02 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
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.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Tai reiškia karą“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „X mutantai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Amerikiečiai“.
03:35 „Rezidentas“.
04:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:15 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
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 10 000
metų prieš Kristų.
00:35 „Okupuoti“.
01:30 Pragaras rojuje.
03:15 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra.
07.00 „Pasirenkant likimą“.
08.00 Reporteris.
09.00 Nauja diena.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Gyvenimas.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.00 „Bruto ir Neto”.
02.20 „Šeimininkė“.
03.20 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
05.10 „Prokurorai“.
06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Neatšaukiamas įsakymas.

22:55 Absoliuti valdžia.
01:15 „Visa menanti“.

2019.10.03 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 vertimu 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. Humoro programa.
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bankas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba 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“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Jūrų pėstininkas“.
23:50 „Rezidentas“.
00:45 „X mutantai“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:20 „Rezidentas“.
04:10 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:00 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
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 Pasivaikščiojimas.
00:55 „Okupuoti“.
01:50 10 000 metų prieš Kristų.
03:30 Alchemija. VDU karta.
04:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
04:30 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Pasirenkant likimą“.
08.00 Reporteris.
09.00 Nauja diena.
10.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
11.05 „Šviesoforas”.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Ne spaudai.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai. Aktualių pokalbių laida.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Gyvenimas.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.00 „Bruto ir Neto”.
02.20 „Šviesoforas”.
03.20 Reporteris.
04.10 Ne spaudai.
05.10 „Prokurorai”.
06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Mirtinas ginklas“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 Laba diena.
21:00 „Delta“ būrys 3. Žudymo žaidynės.
23:00 Neatšaukiamas įsakymas.
00:55 „Visa menanti“.
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

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

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą
VIEŠBUČIO ADMINISTRATORIUI (-EI):
Darbo aprašymas:
• Malonus viešbučio svečių sutikimas;
• Viešbučio svečių įregistravimas ir išregistravimas;
• Rezervacijų priėmimas bei jų administravimas viešbučio sistemoje;
• Įvairios informacijos teikimas ir malonus bendravimas su svečiais;
Užsienio kalba – privalumas.
Susidomėjusius, savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti
adresu info@goda.lt arba tiesiogiai kreiptis telefonu
8 623 39998

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

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

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.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982

Nemokamai, kokybiškai ir greitai sutvarkome savaiminiais medeliais apaugusius sklypus, apleistas
žemes. Kreiptis tik nuo 1 ha ploto. Tel. 8 677 25331
Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriumi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Geros sąlygos. Atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius
priedai. Reikalinga patirtis. Kreiptis tel. 8 677 25331
Siūlomas darbas žemės ūkyje, atlyginimas nuo 750
eurų į rankas plius priedai. Apmokamas atvykimas į
darbą prie Leipalingio.
Kreiptis tel. 8 677 25331

UAB „Akvavita“ ieško gamybos vadovo.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina inžinerinis). Darbo užmokestis į rankas nuo 1200 Eur.
Gyvenimo aprašymus siųsti į info@akvavita.lt

Automobilių servisui
reikalingi
autošaltkalviai.
Tel. 8 612 68057
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Dovanoja

Dovanoja nuostabius trispalvius,
rainiukus, juodus su baltu 3 mėn.
ir 1, 5 mėn. katinėlius.
Tel. 8 674 03234
Reikalinga
Reikalinga patikima moteris padėti neįgaliai moteriai.
Tel. 8 601 65343
Žemės ūkio produkcija
Parduodamos pašarinės bulvės
ir moliūgai. Tel. 8 618 73522
Parduodamos maistinės bulvės,
pašarinės bulvės. Tel. 8 648 92746

Parduodami 5 mėnesių kaimiški
gaidžiukai. Tel. 8 613 39906
2 metų juoda Zanino veislės ožkutė. Tel. 8 671 87082
Automobiliai ir jų dalys
Audi A6 Quattro: 1998 m. 2, 5 variklis, 110 Kw. Tel. 8 698 11430
Parduodamas Toyota Corolla
Verso, 2006 m. 2. 2 dyzelis, iš
Vokietijos, 7 vietų, 1 šeimininkas,
ideali būklė. Tel. 8 602 28830
Parduodamas automobilis Nissan X-trail, 2003 m. TA iki 202107 m. Tel. 8 614 06001, skambinti po 18 val.
Nekilnojamas turtas

Ieško darbo
Ieško ūkvedžio arba kiemsargio
darbo. Tel. 8 629 64511
Moteris galėtų tvarkyti namus,
gali dirbti pagalbine darbuotoja,
valytoja, slaugyti senyvo amžiaus
žmones. Tel. 8 688 84671
Vidutinio amžiaus moteris gali
prižiūrėti vienišą žmogų ir padėti
namų ruošoje. Tel. 8 671 50790
24 m. vyras iš Varėnos rajono
ieško darbo. Dirbęs lentpjūvėje
pagal individualią veiklą miško
darbus ir pagalbinio darbininko
darbą. Tel. 8 607 74522
Miškas, mediena, malkos
Parduodamos supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Parduodamas 1 k. 40 kv. m. butas
Leipalingyje 2 a. iš 5 a. renovuotame name. Kaina – 16 500 Eur,
tel.: 8 616 93931, 8 652 33055
Parduodamas dviejų kambarių
butas, Antakalnio g.18, 48,50
kv.m. Tel. 8 621 92956
Parduodamas 30 a. namų valdos
sklypas su elektra, 10 km nuo
Druskininkų (Vilkanastrai), 300
m iki Baltojo Bilso ežero, geras
privažiavimas (asfaltas).
Tel. 8 687 18489
Parduodamas 2 k. butas centre.
Tel. 8 601 90818
Keičiamas tvarkingas 30 kv. m. 2
kamb.butas 2 a. į 1-2 kamb.butą.
Melnyčėlės ir Gardino g. nesiūlyti. Galimi įvairūs variantai.
Tel. 8 683 9859

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

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

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

Parduodamas 3 k. 67,43 kv. m.
butas 9/9 aukšte Ateities g . Kaina – 38 500 Eur.
Tel. 8 687 37575

5 metų karvė, veršiavosi rugpjūčio mėn. duoda 30 l pieno, kaina
– 850 Eur. Tel. 8 611 39144

Parduodamas garažas Ratnyčios
garažuose, kaina – 2100 Eur.
Tel. 8 313 53084

Parduodamas žemės sklypas nuo Druskininkų m.
5 km, 6 a Jaskonių k., Miglos g. 4.
Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvenantys žmonės.
Tel. 8 618 14474

2 kamb. butas, 52 kv. m. Ateities
g. 6, 4 a iš 9 a. Kaina – 37 000
Eur, tel. 8 620 80577
Parduodamas 2 kambarių, 41 kv.
m. butas, Gardino g. 1 aukštas,
atskiras įėjimas, pristatytas 25
kv. m. priestatas su židiniu. 25
kv. m. pusrūsyje įrengtas garažas ir kitos patalpos. Tel.: 8 620
27058, 8 608 93346
2 kamb. butą keičiu į 3 kamb.
butą. Tel. 8 605 66661
Parduodamas 12, 6 a namų valdos sklypas Veisiejų g. 44.
Tel. 8 633 92029
Parduodamas 2 kambarių butas
Liškiavos g. 5/5. Kaina – 38 000
Eur. Tel. 8 676 19374
Parduodamas 21 arų namų valdos sklypas su namo projektu
prie Ratnyčėlės upelio, 14 metrų
pakrantės. Kaina – 14 000 Eur.
Tel. 8 686 42499

Išsinuomotų garažą.
Tel. 8 659 71488

BE TARPININKŲ parduodamas
6 a sodo sklypas SB „Raigardas“.
Kampinis, privažiuojamas iš trijų
pusių, netoli miškas. Kaina –
9500 eurų. Tel. 8 657 67 375

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

Parduodamas 2 aukštų namas
Druskininkuose, dalinai įrengtas,
apšildymas kietu kuru, yra vietinis vandentiekis, kanalizacija
prijungta prie miesto, garažas, 6
a sklypas. Kaina – 55 000 Eurų.
Tel. 8 696 10088
2 kamb. butas 2 a su baldais
Gardino g. Kaina – 28 000 Eur.
Tel. 8 618 27887
Parduodamas 2 kambarių butas
Kalviškių mikrorajone, Liškiavos
gatvėje. 1 aukštas, 53 kv. m.
Kaina – 40 000 Eur. Tel.: 8 656
29324 arba 8 682 48478
96 a žemės ūkio paskirties sklypas,
po apribojimų, galima kurti ūkininko
sodybą, Raigardo slėnyje, 40 m
Nemunykščio pakrantės. Kaina –
90 000 Eur. Tel. 8 602 28830
Parduodami 1-2 kambarių butai
su daline apdaila naujos statybos
name Gardino g. 56 G prie Alkos
I tvenkinio. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 9/9 aukšte Ateities g. Kaina –
38 500 Eur. Tel. 8 687 37575
21 a namų valdos sklypas su
pamatais prie Baltojo Bilso ežero.
Yra geodeziniai matavimai, pamatai. Tel:. 8 694 24955, 8 680
23134
Sodas miesto ribose, SB „Raigardas“, Rasos g. 19. Namas – 94
kv. m su rūsiu, tinka gyventi žiemą. Tel. 8 613 71749

Tel. 8 656 21154

Kiti daiktai
Centralinio šildymo kieto kuro
katilas „Kalvis“ – 150 Eur, žieminės padangos su diskais R-14,
dygliuotos, tinka Pegeot. Kaina –
80 Eur, tel. 8 618 73824
Dviratis „Sophy Panther“ – 200
Eur, elektrinis boileris, 100 l –
120 Eur, universalus treniruoklis
– 250 Eur, kavos aparatas (tabletinis) – 60 Eur. Tel. 8 614 72352
Nerūdijančio plieno statiniai alui,
50 l. Lenkiška keturvietė palapinė. Tel. 8 656 21154
Parduodami putų polistirolo likučiai ~ 4 m3. Storis įvairus: 5,10,
15, 20 cm. Kaina – apie 50 Eur.
Tel. 8 660 460628
Mažai naudota indaplovė GANDI, 43 x 85 cm, tel. 8 675 62295
Parduodamos sauskelnės TENA-SLIP SUPER M,.
Tel. 8 695 79077
Vaikiškas vežimėlis, automobilinė vaikiška kėdutė, kompiuterio
kėdė, apynaujis kilimas, šviestuvas. Tel. 8 675 57873

Staliukas, televizorius su priedėliu, sulankstomos kėdės, ventiliatorius-šildytuvas, naujas wc
klozetas su bakeliu.
Tel. 8 630 36440
Parduodama nauja sofa-lova už
150 Eur. Galima derėtis. Tel. 8
682 99968
Kalnų dviratis su amortizatoriais
– 45 Eur, moteriškas dviratis,
vokiškas 3 bėgių – 45 Eur, vaikiškas (mergaitei iki 6 m.) – 40
Eur. Kalnų dviračio padangos
29*2, 2, naujos – 15 Eur. Geros
būklės dvigulė lova su čiužiniu
– 80 Eur, rašomąjį stalą – 20
Eur, klozetą – 20 Eur, vonios
spintelę su kriaukle ir maišytuvu
– 60 Eur.
Tel.: 8 616 12884, 8 650 19113
Automobilio vaikiška kėdutė, iki 1
m. vaikui. Kaina – 25 Eur.
Tel. 8 654 17888
Parduodamas pianinas.
Tel. 8 662 89816
Antikvarinė siuvimo mašina
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, mažai naudotas čiužinys,
ąžuolo šakos.
Tel. 8 680 23134, 8 694 24955
Parduodamos suaugusiųjų sauskelnės SENA M-2 DYDIS, 5 vnt.
Kaina – 10 Eur. Tel. 8 696 19327
Parduodamas dujų balionas, kaina – 15 Eur. Tel. 8 607 08213

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu.

Išnuomojamas 2 kamb. butas su
atskiru įėjimu, Gardino g. Puikiai
tinkantis verslui. Kaina – 150 Eur.
Tel. 8 611 48844
Nuomojamas 3 kambarių butas
Veisiejų g. 9 (II aukštas). Tik ilgalaikė nuoma. Teirautis tel. 8 615
77188

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

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

Nuoma

Šildymo sistemos, grindinio šildymo,
vandentiekio, kanalizacijos darbai.

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

2 pakabinami šviestuvai, krepšelis maistui ant ratukų, televizorius
su priedėliu „Gold Star“, veidrodis-knyga su stalčiais, austos
vilnonės lovatiesės, siuvimo mašina „Privileg“ vokiečių gamybos.
Tel. 8 630 87652

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę, puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais, gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis,
gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti
komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.
Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo
pateikti šiuos duomenis:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu paštu koriukas@gmail.com

Parduodamas 2 kamb. butas, 34
kv. m. 3 aukštas iš 9.
Tel. 8 610 91301

Ieškoma brigada pjauti biokurą (valyti savaiminius
laukus). Geros sąlygos. Kreiptis tel. 8 677 25331

Dirbantis vyras išsinuomotų 1
kambario butą (pageidautina su
baldais) ilgalaikei nuomai. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 678 78681

Ilgam laikui nuomojamas nestandartinis 2 k. butas prie „Eglės“
sanatorijos (40, 0 kv. m). Įstiklintas balkonas, terasa. Kaina 180
Eur + komun. mokesčiai.
Tel. 8 685 56779

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti
į vietą. Tel. 8 698 72320
Atliekame apdailos ir statybos darbus.
Tel. 8 601 52590
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Druskininkų jaunimo užimtumo
centre – paspirtukų ekstremalių
triukų varžybos „Wheels Up‘2019“

Pirmosios Lietuvoje paspirtukų ekstremalių triukų varžybos pakvietė paspirtukų kultūros bendruomenę susiburti Druskininkuose ir parodyti savo geriausius triukus/Justino Kygos nuotraukos

Šeštadienį Druskininkų jaunimo užimtumo centre surengtos paspirtukų ekstremalių
triukų varžybos „Wheels Up
2019“. Pirmasis tokio pobūdžio
renginys Lietuvoje pakvietė
paspirtukų kultūros bendruomenę susiburti Druskininkuose ir parodyti savo geriausius triukus.
Blogi orai nesustabdė dalyvių
entuziazmo ir pirmajame „Wheels Up“ sudalyvavo 23 dalyviai
iš Druskininkų, Kauno ir Vilniaus.
Jie galėjo varžytis dvejose amžiaus kategorijose ir keturiose
rungtyse – BUNNY HOP, LONG
JUMP, BEST TRICK, S.C.O.O.T.
Paspirtukų kultūra Lietuvoje dar
tik kuriama, todėl iš keturių teisėjų

tik vienas buvo iš Lietuvos, o trys
– iš Latvijos.
Druskininkų jaunimo užimtumo
centras džiaugiasi, kad renginio
pagrindiniu rėmėju tapo „Street
Boards“ – specializuota paspirtukų parduotuvė Lietuvoje, kuri
įsteigė gausybę prizų ir prisidėjo,
organizuojant renginį. Taip pat prie
renginio gerovės prisidėjo „Terra
Sport“, restoranas „Toli Toli“ ir nuotykių parkas „Uno Park“.
„Wheels Up“ tikrai sugrįš kitais
metais – dar didesnis bei triukšmingesnis. JUC kolektyvas labai
džiaugiasi, galėdami prisidėti prie
augančios paspirtukų kultūros
bendruomenės!
Druskininkų JUC informacija

