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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Plaustu „Nemo“ – su žinia apie Druskininkus ir Lietuvą
Iš Druskininkų kilusio Renato
Žylos sukonstruotas, saugios
laivybos taisykles ir standartus
atitinkantis plaustas „Nemo“
neseniai užbaigė ketvirtąjį sezoną. Nuo 2016-ųjų „Nemo“
vasarą plukdo žmones, pasiryžusius praleisti savo atostogas
plauste, besigrožint kraštovaizdžiu, aplankant įžymias ar tiesiog gražias Lietuvos vietoves,
įgyjant bendravimo ir savęs
pažinimo patirties. Baidarės,
žvejyba, gyvos muzikos vakarai, garinės pirties malonumai,
saviugdos pratybos, kerintys
saulėtekiai ir jaukūs pašnekesiai, nuspalvinti vakaro žarų,
galiausiai – skanus maistas,
pokštai, juokas ir smagūs nutikimai – taip, visa tai irgi buvo
atostogose su „Nemo“!
Dabar „Nemo“ jau išmontuotas ir iki kitų metų birželio
sausumoje lauks įgulos bei
keleivių. O plausto kapitono R.
Žylos mintys jau sukasi apie
naują turą – jam rūpi kuo plačiau išgarsinti ir gimtųjų Druskininkų vardą.

Svečiai iš
Lenkijos domėjosi
Druskininkų
pasiekimais turizmo
srityje
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Meras
R. Malinauskas:
„Ne ministrai, bet
savivaldybė su
bendruomene
nutiesia gatves ir
įrengia skverus“

–
Renatai,
kodėl
Jums
svarbu susieti „Nemo“ su
Druskininkais?
– Tai – tikrai nuoširdus mano noras, juk Druskininkai – man labai
brangus gimtasis miestas.
Džiaugiuosi, kad čia lankosi ir
gerų emocijų, įspūdžių patiria vis
daugiau Lietuvos ir užsienio šalių žmonių. Noriu, kad gera žinia
apie Druskininkus ir toliau sklistų
kuo plačiau, noriu prie to prisidėti
ir pats.
– „Nemo“ kelionė prasideda
Druskininkuose?
– Iš Druskininkų „Nemo“ išplaukia. Tiesa, plaustas surenkamas
Švendubrės pasienio poste, nes
iki pat Kauno nėra nė vienos vietos, kurioje jį galėčiau surinkti. Su
minėtame poste dirbančiais vyrais mes jau trečius metus bendraujame, sulaukiu labai geranoriškos visokeriopos jų pagalbos,
plaustą surenkant ir nuleidžiant
į Nemuną. Kasmet nusifotografuojame atminčiai ir – pirmyn Nemunu, semtis naujos patirties ir
įspūdžių! 8 kilometrus plaukiame
į Druskininkus, čia pabūname
tris keturias dienas, pasitinkame
pirmąją grupę. Tačiau kitą sezoną planuoju jau nuo Švendubrės pradėti plaukti su grupe,
kad pirmoji nakvynė plauste būtų
Druskininkuose, kad užtektų
laiko vienai kitai ekskursijai. Ir iki
šiol visus sezonus, pradėdami
kelionę, Druskininkuose kelias
dienas „Nemo“ stovi Nemuno ir
Ratnyčėlės santakoje. Paprastai
per tas kelias dienas dar šį bei
tą tvarkomės, atsivežame trūkstamų dalykų ar maisto. Tad Druskininkams laiko tikrai skiriame ir
skirsime dar daugiau!
– Iš daugybės upeivių atsiliepimų juntama, kad kelionė
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Druskininkai
įkvepia ir vitražo
meistrus
„Nemo“ kapitono R. Žylos mintys jau sukasi apie naują turą – jam rūpi kuo plačiau išgarsinti ir gimtųjų Druskininkų vardą/Asmeninio
archyvo nuotrauka

plaustu „Nemo“ daugeliui
žmonių, tarp jų ir ne vienam
druskininkiečiui, suteikė daug
džiaugsmo, malonių įspūdžių
ir emocijų.
– Pirmaisiais „Nemo“ kelionės
metais plaukėme tik su viena
grupe ir tik savaitę – buvo pirmasis plausto išbandymas. Konstruojant, visi paskaičiavimai buvo
rimti, bet man vis tiek labai rūpėjo, kaip atlaikys... 2017-aisiais
irgi tik vieną savaitę plaukėme,
o 2018-aisiais, kai nuplaukėme
Nemunu net iki Jurbarko, atrodė,
kad pasiekėme „Nemo“ galimybių
apogėjų. O šią vasarą pirmąkart,
įveikėme visą Nemuną! Net nesinori sakyti įveikėme – juk su
Nemunu nesigalynėjame, o grožimės juo ir kraštovaizdžiu, lankytinomis vietomis, mėgaujamės
buvimu gamtoje ir su upe. Šią

vasarą buvo sausra, todėl daug
kas klausinėjo: „Na, kaip jūs ten,
juk išsausėję viskas, farvateris...“
ir panašiai. Tačiau mano laivas
yra ypatingas ir savo grimzda.
Todėl sekluma mums ir kliūtis, ir
pramoga: kai prireikdavo, patys
nusistumdavome plaustą į „reikiamą šoną“ ir plaukėme sau toliau. Be to, ir aš, ir anksčiau plaukusi įgula turime patirties, įgytos
per praėjusius sezonus, tad matome, atpažįstame galimas problemas iš anksto, žinome, kada
ir kur pasukti, plaukti kairiau ar
dešiniau.
– Esminė idėja, su kuria pradėjote „Nemo“ keliones, lieka
ta pati – atrasti atostogas
Lietuvoje?
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Svečiai iš Lenkijos domėjosi Druskininkų
pasiekimais turizmo srityje

Vienas iš pirmadienį Druskininkuose apsilankiusios Lenkijos Gižicko miesto delegacijos atvykimo tikslų – susipažinti su Druskininkų
gerąja patirtimi, plėtojant turizmą visus metus/Laimučio Genio nuotrauka

Tai, kad Druskininkai yra vienas iš populiariausių ir daugiausia pasiekusių turizmo
srityje miestų, žinoma ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Į
mūsų kurortą atvykstančios
užsienio miestų delegacijos
ypač domisi Druskininkų turizmo infrastruktūra ir svečių
pamėgtais objektais.
Pirmadienį Druskininkuose lankėsi Lenkijos Gižicko miesto delegacija, vadovaujama šio Varmijos
Mozūrų krašte įsikūrusio miesto
mero Vojcecho Karolio Ivaškevičiaus. Kartu su juo į Druskininkus
atvyko Gižicko miesto tarybos
pirmininkas Robertas Kempa,
Tarybos narys Andžejus Jelecas

ir miesto „Rotary“ klubo prezidentas Janas Ussas.
Svečius priėmė Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, kuris, su svečiais
bendraudamas jų gimtąja kalba,
pokalbio metu supažindino su
Druskininkų istorija, projektais,
turizmo plėtra.
Gižicko meras papasakojo apie
savo miestą, pasidžiaugė, kad
jame lankosi daug turistų, tačiau
pripažino, jog turizmo sezonas
Gižicke labai trumpas – tik šiltuoju
metų sezonu. Taigi vienas iš delegacijos atvykimo tikslų – susipažinti su Druskininkų gerąja patirtimi, plėtojant turizmą visus metus.
Svečiai iš Lenkijos visą dieną

paskyrė pažinčiai su Druskininkų
poilsio, sveikatingumo ir turizmo
objektais – apsilankė Sveikatinimo ir poilsio centre „Aqua“,
„Snow Arenoje“, „UPA Medical
SPA“ ir „ Grand SPA Lietuva“ sveikatingumo kompleksuose, „Menų
kalvėje“, Druskininkų gydykloje,
K. Dineikos sveikatingumo parke,
kėlėsi Lynų keliu, taip pat domėjosi Jaunimo užimtumo centro
veikla.
Gižicko miestas įsikūręs 100
ežerų krašte, prie Negotino ežero.
Iki 1945 metų Gižickas priklausė
Rytų Prūsijai ir vadinosi Lėcius.
Šiuo metu Gižicke gyvena apie
33 tūkst. gyventojų, nemažą jų
dalį sudaro kariškiai.

Druskininkų savivaldybėje lankėsi Baltarusijos
ambasados vadovai

Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras ieško naujo komandos nario
– Visuomenės sveikatos specialisto (-ės), vykdančio (-ios) visuomenės
sveikatos stiprinimą

DARBO POBŪDIS: vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą, sveikatos
stiprinančios veiklos organizavimą ir koordinavimą, kitų sveikatinimo priemonių įgyvendinimas savivaldybėje.
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA:
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą
(toliau – specialistas) pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį
pareigybė, priskiriama specialistų pareigybių grupei; pareigybės kodas pagal
Lietuvos profesijų klasifikatorių – 226304 (visuomenės sveikatos specialistas).
Pareigybės pavaldumas – Biuro direktoriui.
DARBO KRŪVIS: 1,0 etato.
Darbuotojas, pretenduojantis į šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius
reikalavimus:
Studijuojantis arba įgijęs biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
Įgijęs visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacinį laipsnį. Visuomenės
sveikatos specialisto kvalifikaciją patvirtina aukštojo mokslo visuomenės
sveikatos studijų krypties programos baigimo diplomas, išduotas formalųjį
švietimą vykdančio švietimo teikėjo, ir nurodantis, kad asmeniui yra suteiktas
visuomenės sveikatos bakalauro, profesinio bakalauro (dietisto) ar magistro
kvalifikacinis laipsnis;
Specialistu gali dirbti asmenys, turintys kitų studijų krypčių programos baigimą patvirtinantį diplomą bei ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 40 valandų, o nuo
2009 m. sausio 1 d. – ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės
sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš kurių 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos
suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę
tai įrodančius dokumentus.

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas ir jo pavaduptojas L. Urmanavičius priėmė Baltarusijos ambasados vadovus/
Laimučio Genio nuotrauka

Lietuvoje reziduojančių užsienio šalių ambasadoriai
– dažni Druskininkų svečiai.
Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje apsilankė neseniai
paskirtas Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje Valery

Baranovsky ir jo patarėjas
prekybos ir ekonomikos klausimais Aleksandr Ignatenko.
Baltarusijos diplomatus Druskininkų savivaldybėje priėmė
meras Ričardas Malinauskas
ir mero pavaduotojas Linas

Urmanavičius.
Susitikimo metu buvo aptarta
bendradarbiavimo plėtra turizmo
srityje, pasidžiaugta Druskininkų
ir Gardino įvairiapusiais santykiais ir įvertintos tolesnės geros
kaimynystės plėtojimo galimybės.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti
savo gyvenimo aprašymą (CV) iki 2019 m. spalio 15 d. el. pašto adresu
vsb@druskininkai.lt arba pateikti raštu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Ingai Kostinai, M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai.
Kandidatai į atranką bus pakviesti asmeniškai.
Kandidatų atrankos būdas – pokalbis.
Daugiau informacijos: el. paštu vsb@druskininkai.lt, tel. (8 313) 51057

Dėmesio! Keičiasi Druskininkų savivaldybės interneto puslapio pavadinimas! www.druskininkusavivaldybe.lt

3

2019 m. spalio 10 d.

Savaitraščio Nr. 225

Meras R. Malinauskas: „Ne ministrai, bet savivaldybė su miesto bendruomene
nutiesia gatves ir įrengia skverus“
Po pusantro mėnesio trukusio gydymo, kaip visada energingas ir pilnas naujų idėjų, į darbo kabinetą sugrįžo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ir
iškart kibo į darbus. Praėjusią savaitę su Savivaldybės delegacija jis lankėsi Italijoje ir Serbijoje, o šiandien apie Druskininkų reikalus kalbėsis su Vidaus reikalų
ministre bei Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku. Vakare kartu su Druskininkų bendruomene pažymės Savivaldos dieną. Apie savivaldos esmę, jos ypatumus ir galimybes, apie Druskininkų savivaldos išskirtinumą kalbamės su meru R. Malinausku.

Ričardas Malinauskas,
Druskininkų savivaldybės meras

– Į savivaldos erdvę įžengėte
prieš 19 metų. Kaip tuomet įsivaizdavote savivaldą? Ar matymas ir supratimas apie šią
veiklą per beveik du dešimtmečius labai pasikeitė?
– Atvirai kalbant, prieš 19 metų
mero darbo ir savivaldybės veiklos neįsivaizdavau. Sėkmingai
dirbant šeimos versle, didžiausias noras buvo, kad niekas nekliudytų. Kadangi Grūtas tuo
metu priklausė Varėnos rajonui,
valdžia buvo toli, nebuvo reikalo
bendrauti su savivaldybe ir meru,
nebent Varėnos ar Druskininkų
merai atveždavo delegacijas į
mūsų šeimos ūkį.
Jei kas nors tuo metu būtų man
išaiškinęs, koks yra „dėkingas“
darbas savivaldybėje, nežinau,

kaip būtų buvę. Kai pradėjo
kviesti į politiką, priešinausi eiti
į Tarybą ir į merus. Turėjau įvertinti, kiek galiu realizuoti savo
sumanymus ir planus. O tai tikrai
galėjau daryti! Savivaldoje man
vienintelis viršininkas yra Druskininkų gyventojų dauguma.
Visada sakydavau, kad aš niekam netarnauju – nei valdžiai,
nei dar kam nors. Tiesiog sakau,
kad dirbu sąžiningai ir atsakingai Druskininkams ir druskininkiečiams. Žmonių pasitikėjimas
mumis rodo, kad priimame teisingus sprendimus, einame tinkama
kryptimi. Dėkoju, kad pasitikite
ir tikiu, jog ir ateityje pasitikėsite
manimi ir komanda. Nenuvilsiu
žmonių ir padarysiu viską, kas
įmanoma. Tikrai galime didžiuotis, jog kartu su bendruomene,
verslu, Savivaldybės specialistais
pasiekėme puikių rezultatų. Bet
kurioje srityje esame geriausiųjų
šalies savivaldybių penketuke.
Mane džiugina tai, kai sutikti žmonės iš kitų miestų pasako: „Mes
į Druskininkus atvažiuojame bent
pasivaikščioti.“
Šiandien daug kas neprisimena,
kaip Druskininkai atrodė prieš
dvidešimt ar dešimt metų, kai
buvo uždarinėjamos sanatorijos ir
įstaigos. Kokie tada buvo miesto
skverai, kaip vakarais miestas skendėjo tamsoje. Dabar,

pasikvietę svečių iš užsienio valstybių, mes galime didžiuotis unikaliais Druskininkų objektais, kurie patenka į Pasaulio ar Europos
iškiliausių objektų dešimtukus ar
net penketukus, kuriuos vertina
nepriklausomi ekspertai. Ar padariau klaidų? Gal. Bet augome,
mokėmės, kūrėme Druskininkus
kartu su bendruomene.
– Jūs daug metų vadovavote
Lietuvos savivaldybių asociacijai. Kas Jums yra savivalda,
ar ji Lietuvoje egzistuoja ?
– Kalbant apie savivaldą, pirmiausia dera kalbėti apie vietos
bendruomenės galimybes kelti
problemas, ieškoti sprendimų ir
spręsti savarankiškai. Savivalda
Lietuvoje yra, tik ar tokia, kokios
mes visi norėtume, didelis klausimas. Jei paskutiniuosius 10 metų
savivalda, kaip ir visa Lietuva, nebūtų spardoma, kaltinama, persekiojama, gniuždoma, siaurinamos
funkcijos, jas centralizuojant, šiandien mes būtume keliomis galvomis aukščiau visais aspektais. Juk
valstybė prasideda nuo savivaldos, nuo žemiausiojo lygmens. Jei
nebūtų to tamsaus dešimtmečio,
kai kiekvienas buvo vaginamas,
kaltinamas, engiamas, kai buvo
atiminėjamos savivaldos funkcijos, disponuojama žeme, mes
turėtume pavyzdinę savivaldą.

Ekspertų nuomone, Lietuvos savivaldos modelis yra vienas iš tinkamiausių pagal šalies dydį ir kitus parametrus. Savivaldą turime,
nors ir pakankamai apkarpytais
bei aplaužytais sparnais.
Vienas iš svarbiausių savivaldybės planų įgyvendinimo priemonių yra lėšos. Jei Druskininkų savivaldybės biudžete būtų 30 mln.
eurų, tai mes jau kitais metais
šoktume ir dainuotume naujuose
Kultūros rūmuose. Ne kas kitas, o
savivaldybė sprendžia apie prioritetus, apie projektus, apie sritis,
kuriose reikia augti. Juk ne premjeras ar ministras tiesia gatves,
kuria parkus ir skverus. Viskas
savivaldybės ir bendruomenės
rankose. Tik klausimas, ar yra galimybės tiems norams ir žmonių
iškeltiems uždaviniams įvykdyti?
– Druskininkai visose srityse
yra geriausiųjų Lietuvos savivaldybių penketuke. Koks
Druskininkų sėkmės receptas?
– Mes pakankamai aktyviai
bendradarbiaujame ir verslu, ir
su nevyriausybinėmis organizacijomis, ir kitomis bendruomenėmis, analizuodami projektus,
visas Druskininkų gyvenimo
sritis. Pas mus žmonės neskirstomi į savus ir svetimus, neignoruojami partijų atstovai, norintys
dirbti Druskininkų labui, pas mus

neproteguojami šeimos nariai.
Visada teikiame prioritetą profesionalumui, žmogaus norui dirbti.
– Praėjusią savaitę su Savivaldybės specialistų delegacija buvote išvykęs į Italiją ir
Serbiją. Koks buvo šio vizito
tikslas?
– Kelionė buvo skirta naujų
paslaugų „Snow Arenoje“ planavimui. Šiandien slidinėjimo trasą
valdo savivaldybės įmonė AQUA,
kuri areną neseniai perėmė ir pasistengė, kad šis objektas dirbtų
pelningai. Mums yra ne tas pat,
kaip arena dirbs po metų ar penkerių. O jos sėkmės receptas labai paprastas – pasiūlyti kuo daugiau paslaugų tame komplekse
– ne tik ant sniego, bet ir visoje
teritorijoje.
Mes aplankėme dirbtines dangas slidinėjimui gaminančias
bendroves ir jų įrengtus objektus
Italijoje bei Serbijoje. Pamatėme
plačias dirbtinio plastiko dangų
panaudojimo galimybes, formuojant naujas slidinėjimo ir nusileidimo trasas lauke, šalia arenos.
Tokia danga galėtų suteikti naujos
veiklos lauko trasoje visus metus.
Tuo pačiu sutaupytume ir šaldymo
išlaidas. Tai – naujų pramogų kompleksas. Viskas būtų paprasta ir
greitai įgyvendinama, jei netrūktų
vienos „smulkmenos“ – lėšų.

Savivaldybės pedagogai paminėjo profesinę šventę – Mokytojo dieną

Druskininkų savivaldybės vadovai padėkas įteikė A. Ražinskienei, R. Galčienei, A. Trikšienei, M. Mizaraitei, S. Stravinskienei, D.
Suchankaitei, V. Peluritienei, N. Guželienei, S. Kirkliauskienei, J. Miliauskienei, O. Olšauskienei, J. Taraskevičienei ir J. Balčiuvienei/
Ievos Dovidauskienės nuotrauka

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko E. Jovaišos ir Seimo nario Z. Streikaus padėkos įteiktos Viečiūnų progimnazijos direktorei Ž. Krivonienei bei „Atgimimo“
mokyklos mokytojai R. Kvaraciejūtei/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Praėjusio ketvirtadienio vakarą Druskininkų pedagogai
dalyvavo
„Snow
Arenoje“
surengtoje Mokytojo dienos
šventėje, kurioje netrūko geros
nuotaikos, nuoširdžių sveikinimų, gražių padėkos žodžių.
Visus pedagogus šiltai pasveikino Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir
Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė.
Už nuoširdų, kūrybišką darbą,

Pratkonienė, Teresė Pavlova,
Teresė Budelienė, Vida Šuliauskienė, Adelė Lesevičienė, Regina
Gvazdaitienė, Aldona Galdikienė,
Izabelė Ūsienė, Vidutė Junevičienė, Natalija Valeikienė, Ipolitas Šaulys, Almantas Šturma,
Elma Šturmaitė, Antanina Laurenčikienė, Margarita Puzynovič,
Regina Ališauskienė, Galina Bugelskaja, Vladimir Moisejenko,
Tereza Sadovskaja.
LR Seimo Švietimo ir mokslo

aktyvų dalyvavimą įvairiuose švietimo kaitos projektuose, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais Savivaldybės mero padėkos
buvo įteiktos šioms Druskininkų
savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančioms pedagogėms: Astai Ražinskienei, Redai Galčienei, Aušrai
Trikšienei, Marytei Mizaraitei, Snieguolei Stravinskienei, Danguolei
Suchankaitei, Valei Peluritienei,
Neringai Guželienei, Stasei Kirkliauskienei, Jolita Miliauskienei,

Onai Olšauskienei, Justinai Taraskevičienei ir Jolitai Balčiuvienei.
2019 metai buvo gausūs mokytojų senjorų jubiliejinių gimtadienių. Net 26 Druskininkų
savivaldybės pedagogams paruošti sveikinimai ir padėkos už
ilgametę pedagoginę veiklą. Tai
– Aldona Bielevičienė, Aldona
Misevičienė, Julė Radžiukynienė,
Genė Radžiukynienė, Leonas
Radžiukynas, Antanas Ruginis,
Ramutė Maziukienė, Aldona

komiteto pirmininko Eugenijaus
Jovaišos ir Seimo nario Zenono
Streikaus padėkos buvo įteiktos
Viečiūnų progimnazijos direktorei
Žanetai Krivonienei bei Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojai Rovenai Kvaraciejūtei.
Visiems mokytojams muzikinę
dovaną įteikė: studija „Mikutis“, vadovaujama J. Mikolainio, solistai
Viktorija Čaplikaitė, Evita Cololo,
Ronata Balkaitienė, Rūta Barkauskienė ir Justinas Lapatinskas.
Druskininkų savivaldybės informacija

Dėmesio! Keičiasi Druskininkų savivaldybės interneto puslapio pavadinimas! www.druskininkusavivaldybe.lt

4

Savaitraščio Nr. 225

2019 m. spalio 10 d.

Pozicija

Eglė Matienė
Druskininkų PSPC direktorė
Mūsų kolektyvas sunerimęs
dėl socialiniuose tinkluose
ir respublikinėje spaudoje
pasirodžiusios tendencingos
informacijos apie neva ne
laiku suteiktą pagalbą traumą

Lengva pasmerkti, kai nežinai tiesos?

patyrusiam
žmogui,
kuri
kenkia įstaigos reputacijai.
Reaguodama
į
ažiotažą
sukėlusią
socialinių
tinklų
naujieną,
kai
Druskininkų
miesto
greitosios
medicinos
pagalbos (GMP) brigada buvo
neteisingai viešai apkaltinta,
neva nesustojo suteikti pagalbos

gatvėje nukritusiam žmogui, noriu
išdėstyti faktais, o ne atsitiktinių
praeivių emocijomis paremtą
informaciją.
O ar niekas, prieš kaltindami
medikus
nežmoniškumu,
nepagalvojo, kad galbūt ta
viešai paskelbta
žinia esą
„GMP
stabdoma
nesustojo“
yra
neteisinga?
Pažįstant
Druskininkų GMP kolektyvą
ir apskritai medicinos srityje
dirbančius žmones, man sunku
įsivaizduoti,
kad,
stabdant
policijos pareigūnams, jie galėtų
nestoti.
Šiuo konkrečiu atveju pirmojo
iškvietimo metu abi Druskininkų
brigados buvo užimtos – viena
teikė pagalbą mieste, kita buvo
išvykusi į Vilnių. Atsilaisvinusi
brigada (darau prielaidą, kad tai
TA, kuri „nesustojo“), grįždama
iš iškvietimo Druskininkų gatvėje
ir sukdama į kiemą, nematė
už kelių šimtų metrų esančioje
sankryžoje vykstančio veiksmo
ir tikrai negalėjo interpretuoti
to, kaip pareigūnų stabdymo.

Jei GMP automobilis tikrai būtų
„važiavęs pro šalį ir stabdomas
nesustojęs“,
jau
būtumėme
sulaukę pranešimo iš policijos
komisariato ir vairuotojui būtų
skirta, manau, solidi bauda.
O dėl Kauno dispečerinės
– taip, tikra tiesa, kad jie
kontroliuoja
mūsų
brigadų
judėjimą. Ir šiam iškvietimui
iš pat pradžių buvo išsiųsta
Alytaus brigada, nes, kaip
minėjau,
abi
Druskininkų
brigados
tuo
metu
buvo
užimtos. Tik joms atsilaisvinus,
iškvietimas buvo peradresuotas
Druskininkams.
Kaip teigia praeivė, „GMP
atvyko tik po 20 minučių,
o medikai iš PSPC iš vis
nereagavo, tik žiūrėjo pro
langus“. Tai taip pat emocijomis
paremta dezinformacija: po 20
minučių nuo pirmojo iškvietimo
sutvarstytas pacientas (ką, beje,
atliko ne policija, o GMP) jau
buvo pristatytas į Druskininkų
ligoninę.
GMP kvietimo laikai ir iškvietimo

perdavimas brigadai yra fiksuoti
elektroninėse sistemose, faktai
visiškai nesutampa su pateiktais
socialiniame tinkle. Minėjau, kad
po 20-ties minučių pacientas
jau buvo pristatytas į Ligoninės
priėmimo skyrių.
Patikinu, kad gydytoja iš
PSPC taip pat buvo atbėgusi į
įvykio vietą. Ji jo nesutvarstė,
nes neturėjo tvarsliavos, bet
atsakingai apžiūrėjo parkritusį
žmogų ir įsitikino, kad pavojus
jo gyvybei negresia. Kodėl
šių faktų nepaminėjo moteris,
pirmoji buvusi liudininke ir viską
mačiusi?
Įvertinus situaciją, darosi liūdna
ir apmaudu dėl mūsų piliečių
pikto bravūriškumo, stengiantis
rasti menamą „tiesą“, kuris,
deja,
žiniasklaidos
pagalba
buvo nukreiptas prieš sveikatos
sistemos darbuotojus.
Gal vis dėlto gėda ne medikams,
o gėda visuomenei, kuri aklai tiki
kiekviena bloga žinia, nukreipta
prieš tuos, kurie dirba tam, kad
jiems patiems padėtų?

Dėmesio! Kviečiame teikti projektų paraiškas
Druskininkų savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos
konkurso organizavimo 2019-2020 metais atrankos
konkursą ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų
socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020
metais nuostatų patvirtinimo“patvirtintais Neįgaliųjų
socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų
atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).
Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d iki 2019 m.
lapkričio 5 d.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir gali būti
pateikta tiesiogiai Druskininkų savivaldybės administracijai
(Druskininkų savivaldybė, Vilniaus al. 18) arba elektroniniu
paštu langelis@druskininkai.lt pasirašyta ir skanuota arba
paštu registruotu laišku, per kurjerį (Druskininkų savivaldybė,
Vilniaus al. 18) iki 2019 m. lapkričio 5 d. imtinai.
Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta
paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata
(Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte
nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų
vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo
įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų
kopijas.
Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 2310
(du tūkstančiai trys šimtai dešimt) eurų.
Visus priedus rasite interneto puslapyje www.druskininkusavivaldybe.lt/Savivaldybės remiami projektai/
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektai
Druskininkų savivaldybės informacija
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– Labai sėkmingai galima atostogauti Lietuvoje. Net ir tokiu ypatingu būdu – plauste „Nemo“.
Žinoma, karščiausias mano noras – atgaivinti turizmą Nemune,
parodyti, kad ši upė yra tinkama
turizmui. Norėtųsi, kad ten galbūt
prieplaukų būtų daugiau, kad pakrantėse žolė būtų šienaujama...
Galiausiai, kad atsirastų konkurencija. To reikia, visokeriopai
skatinant turizmą, garsinant Lietuvą, Nemuną, jos upių tėvą, ir,
žinoma, – Druskininkus! Viliuosi,
kad vis daugiau žmonių ilsėsis
Lietuvoje, kurioje dar tiek gražių
vietų nepamatyta, neaplankyta.
Propaguodamas kelionę plaustu
„Nemo“, užimu tik mažytį turizmo
srities segmentą Nemuną, kuris,
manau, turizmo prasme šiandien
yra miręs... Na, gal už Kauno
kažkas organizuojama, gal dar
Kauno mariose šiek tiek, bet iki
Birštono – nieko. O čia toks grožis, tokie gamtos lobiai!
Nemunas tinka pramoginėms
kelionėms. Gaila, kad daug kas
mano, esą Nemunas „baisus,
pavojingas“... Kartais ir jaučiuosi
lyg Don Kichotas, kovojantis su
tais stereotipais kaip su vėjo malūnais, nes jie labai jau įsisenėję,
gajūs. Todėl ir noriu toliau puoselėti tą tradiciją, kad atsirastų
kuo daugiau plaustų ir katamarano tipo laivų, nes šie labai tinka
plaukti Nemunu.
– Kaip susirenka „Nemo“
komanda?
– Šiais metais buvo 9 grupės
– jos pildėsi, žmonės rašė, kada
ir kurį etapą jie nori plaukti. Apie
„Nemo“ žmonės sužino ir vieni iš
kitų. Jau yra ir „Nemo“ fanų klubas „Facebook“ tinkle. Beje, apie
25 proc. žmonių dar nuo 2016-ųjų
sugrįžta ir kartoja kelionę „Nemo“.
Tai labai džiugina.
Žinoma, susirenka skirtingi
žmonės. Kiekvieną kartą aš
truputį jaudinuosi, ar visi susibičiuliaus. Kol upeiviai registruojasi, su kiekvienu palaikau
ryšį telefonu ar internete iki pat
kelionės. Būna ir tokių keleivių,
kurie prieš pusę metų registruojasi, tai per tą laiką tikrai
susidraugaujame.
Upeiviai prieš plaukimą keletą
mėnesių jau būna ir patys pabendravę keletą mėnesių „Facebook“
grupėje. Na, o pirties vakaras,
maudynės, gyvo garso koncertas, gera vakarienė, ramybė, ir,
plaustui pajudėjus – visu savo
grožiu atsiverianti upė ir nuostabūs gamtos vaizdai labai suartina žmones, sušildo tarpusavio
bendravimą. Kai plauki plaustu,
neišvengiamai pamatai tas vietas, jų grožį kitu kampu: daug kas
nustemba anksčiau viso to nepastebėję, žavisi pamatę. Jau vien
Rumšiškės ko vertos!
Plauste yra biotualetas, karštas
dušas, pirtis, kambariuose – poroloniniai čiužiniai patogiai nakvynei,
nuo vėjo viskas apsaugota, yra
dujos, elektra – net jei lietus, gali
pro plausto langą stebėti gamtą,
denyje sėdėti, ar, sustojus kokiame įdomesniame, atokesniame
gamtos kampelyje, net jei ten koks
nors gamtos šabakštynas – jaustis saugus ir mėgautis ramybe,
bendravimu ar gamta. Kiekvienas
pasirenka, kam ko reikia. Mano
vienas draugas sako, kad aš su
„Nemo“ atstovauju dabar vis labiau pasaulyje populiarėjančiam
„glampingui“: tai toks poilsiavimo
stilius, kai, skatinant žmones kuo
daugiau laiko praleisti gamtoje,

Plaustu „Nemo“ – su žinia apie Druskininkus ir Lietuvą

Iš Druskininkų kilusio R. Žylos sukonstruotas, saugios laivybos taisykles ir standartus atitinkantis plaustas „Nemo“ užbaigė jau ketvirtąjį sezoną.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

sukuriamos patogios sąlygos, kad
turistai nejaustų diskomforto, ilsėtųsi patogiai.
– O kaip renkama įgula?
– Dažniausiai suveda likimas.
Be abejo, yra tam tikri kriterijai,
kuriais vadovaujuosi: žmogaus
noras turistauti, patirti nuotykių,
jo gyvenimo būdas. Esu dėkingas
„Nemo“ navigatoriui, verslininkui
Rolandui Galiniui, šią vasarą buvusiam komandoje; trečius metus
su „Nemo“ plaukusiam Egidijui
Dapkevičiui, vienam iš profesionaliausių Lietuvoje pirtininkų,
perteikiančiam pirties filosofiją,
laužančiam visus stereotipus, su
juo drauge kuriame atsipalaidavimo programas.
Ačiū ir Mildai Gecevičiūtei, kulinarei, be kurios pagalbos bei
atsidavimo šios vasaros „Nemo“
nebūtų buvę įmanoma pasiekti
savo tikslą – Rusnę.
Esame labai dėkingi naujai įgulos narei Žanetai Aleksejevai –
blogerei ir fotografei, kuri šią vasarą filmavo bei pati sumontavo
serialą apie „Nemo“ keliones. Užfiksuota daugybė unikalių vaizdų,
akimirkų, nuotaikų 80-yje serijų,
„Nemo“ plaukiant nuo Druskininkų iki Rusnės. Vardan Nemuno to dar niekas nėra padaręs!
Šiemet plauste turėjome keturis kokus. Labai džiaugėmės
kiekvienu. O viena iš plausto
virtuvės šedevrų kūrėjų, druskininkietė Aušra Kažukauskienė
po plaukimo pasakė tai, ką aš vis
dažniau girdžiu iš savo upeivių po
kelionės „Nemo“: „Mano gyvenimas jau niekada nebebus toks,
koks buvo.“
– Kokia, Renatai, nuotaika
dabar, po keturių sezonų su
„Nemo“, kai rezultatas, regis,
pranoko paties lūkesčius?
– Išgyvenau labai daug emocijų!
Buvo apėmęs ir kiek depresinis
„poplaukiminis“ jausmas – juk
reikėjo juk iš plausto į sausumą
vėl visus daiktus sudėlioti. Buvo
metas, kai klausiau savęs – gal
turėčiau susimąstyti ir paklausti
Dievulio, ko jis dar nori iš manęs, kad, teikdamas man tokias
dovanas, kaip svajonės išsipildymas, duoda ir vis didesnę
atsakomybę... Juk „Nemo“ iš
pradžių tebuvo mano sena, kadaise mažo berniuko svajonė.
O šiandien su nuostaba matau,
kad ji pradėjo daryti įtaką žmonių likimams... Per tuos ketverius metus po plaukimų yra buvę
visko: vieni po kelionės skyrėsi,
kiti atrasdavo savo gyvenimo
žmogų. Dar kitiems, pradėjusiems kelionę su skauduliu sieloje, praplaukus Nemunu, pabuvus su Gamta, sugrįžo vidinė
harmonija... O kai kas, žinau,
priėmė sprendimą, kurį ilgai
atidėliojo. Nes rado atsakymą į

klausimą, kuris prieš atostogas
su „Nemo“, regis, buvo tapęs lyg
ir Gordijaus mazgu...
Man pačiam, neslėpsiu, didžiulė
atsakomybė neleidžia visiškai
atsipalaiduoti, plaukiant „Nemo“.
Nebent, kai plaustas stovi, visi
saugūs, pirties vakaras... Tada
ir aš galiu pasimėgauti Nemunu
ar pajuokauti. Bet kai vėl išplaukiame, žaibiškai suveikia tie
„mechanizmai“, neleidžiantys pamiršti, jog pats atsakau už viską.
Mano atsakomybės jausmas, ko
gero, dešimt kartų padidintas.
Todėl smagu, kad ir visa įgula
jaučia savo atsakomybę už bendrus reikalus ir saugumą plauste.
Beje, laivas nakčiai uždaromas, o
mano kambarys yra tokioje vietoje, kad net ir naktį galiu stebėti,
kas dedasi „Nemo“, įvertinti situaciją“. Iki šiol „Nemo“ visus plukdė
sėkmingai, tikiuosi, taip bus ir
ateityje.
Įspūdžiai:
Aušra Kažukauskienė: „Šiais
metais „Nemo“ projekto pradžia
sutapo su mano pertrauka karjeroje, kurią madingai pavadinau kūrybinėmis atostogomis.
Ir neapsirikau. Plauste jaučiausi
ir jaučiuosi sukurta ir perkurta
upės, vardu Nemunas. Niekada
labai nesižavėjau vandens turizmu, mano patirtis apsiribojo
baidarių žygiais, jaunystės laikais
patirtomis kelionėmis iš Kauno į
Nidą „Raketa“ ir pramoginiais
plaukimais garlaiviu į Liškiavą.
Tiesiog bijojau vandens. O baugaus, sraunaus ir tamsaus Nemuno tiesiog vengdavau. Taigi su
visa „puokšte“ baimių ir baiminimųsi atsiliepiau į kapitono kvietimą būti plausto kulinare ir tuo
pačiu patirti nuotykį. Pirmą parą
jaučiau didelį stresą, tikriausiai
mano organizmas išskyrė kokį
kibirą kortizolio! Ir jei ne įgulos
narių pagalba, nežinia kuo viskas
būtų pasibaigę. Plaukti plaustu,
kuriame yra lovos, stalai ir kėdės – normalu. Bet su dujine virykle, – patikėkite, – tikras iššūkis. Per parą adaptavausi, o po
trijų parų jaučiausi tikra upeivė!
Turėjau neįtikėtiną galimybę pamatyti Lietuvą iš Nemuno, įgulos
darbą iš vidaus, taip pat ir mūsų
keleivių išorines ir vidines transformacijas. Tenka pripažinti, kad
Gamta su Žmogumi daro neįtikėtinus dalykus. Joje būdama ilgą
laiką, gyvendama ant tekančio
vandens, jaučiausi tarsi grįžusi į
Namus. Į Mamos glėbį, kuriame
jaučiuosi saugi, rami ir labai gera.
Todėl, jau po pirmo plaukimo
etapo tariau sau ir artimiems
žmonėms, kad tokia, kokia buvau
iki „Nemo“, daugiau niekada nebebūsiu. Tapau drąsesnė, atviresnė, labiau mylinti save, Gamtą
ir žmones. Tai nuostabus projektas, tad jo sumanytojui ir kūrėjui

„Ši kelionė – tai terapija mano ego, ramybė mano nenustygstančiai sielai ir reabilitacija
kūnui. Tai galėtų būti svajonė, manyčiau, kiekvieno gyvenančio krante“, - sakė kartu su R.
Žyla kartu plaukęs aktorius L. Pobedonoscovas.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Renatui linkiu tik vieno dalyko –
nesustoti, irtis tolyn ir gilyn bei
branginti nuostabius žmones,
susibūrusius į svajonių komandą
– plausto ĮGULĄ.“
Leonardas Pobedonoscovas:
„Nors į krantą sugrįžome rugpjūčio pradžioje, vis dar jaučiuosi
„ore“. Kelios dienos plauste
atminty liko kaip saldus gilus sapnas. Kai leidi sau tiek, kiek jauti
ir nori miegoti, bendrauti, tylėti,
lepintis slenkančiu laiku, įšokti
į upę ir mėgautis jos tėkme. Kokie skirtingi charakteriai, temperamentai, likimai – o plauste juk
esame lygūs kaip upės paviršius. Galime jaustis viena šeima:
drauge su įgula ir Gamta. Gerai,
kai esi žmogaus svajonės išsipildyme, gera jausti bendrumą.
Gera jausti, kad abu krantai tavo,
o tu – srovės... Kiekvienas vingis
– atradimas, ir kiekvienas atradimas – vingis. Ryšku ir aišku. Ši
kelionė – tai terapija mano ego,
ramybė mano nenustygstančiai
sielai ir reabilitacija kūnui. Tai galėtų būti svajonė, manyčiau, kiekvieno gyvenančio krante.“
Mantas Baltrušaitis: „Man tai
buvo nauja ir labai įdomi patirtis
ir kaip muzikantui. Plauste teko
groti pirmą kartą. Patyriau, jog tai
viena neįprasčiausių, bet kartu
ir viena jaukiausių vietų, kurioje
teko koncertuoti. Plaustas, Nemunas, gamta, žvaigždėtas dangus, laužas, muzika suteikdavo
tokį jaukumo, šilumos ir gerumo
jausmą, kad vakarais ir patys tiesiog tapdavome kažkiek geresni.
Kiekviena diena buvo lyg naujas
atradimas. Nemuno krantai nesiliovė stebinti. Iki Kauno jie yra
miškingi, daug nendrynų, o už
Kauno – daug smėlio, paplūdimių, daug gražių smėlėtų salų,
seklumų. Ir pati upė daug sraunesnė. Keliauti „Nemo“ plaustu
yra nuostabus poilsis gamtoje,
čia negirdi jokio triukšmo, nejauti
jokio streso, jautiesi saugus. Tuo
pasirūpino Kapitonas. Plaukti
ir bendradarbiauti su „Nemo“
man buvo fantastiškas vasaros
nuotykis.“

Druskininkietė A. Kažukauskienė: „Po
plaukimo mano gyvenimas jau niekada
nebebus toks, koks buvo.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Irena Mizarienė: „Pažinimo
džiaugsmas, juokas, ramybė, atradimas savęs, naujos pažintys,
nauji įspūdžiai, nauji Lietuvos
gamtos stebuklai... Ech, sustok
akimirka žavinga! Ir visa tai tik
per 5 dienas, praleistas drauge
su Lietuvos upių tėvu Nemunu,
kuris anksčiau man atrodė rūstus ir piktas. Nuostabą sukėlė
plausto vidaus įrengimas: viskas
ko reikia, ir dar daugiau! Niekada
negalvojau, kad plauste gali būti
pirtis, ir kad galima joje patirti tokį
malonumą, kai atliekamos atpalaiduojančios, specialios pirties
procedūros. Žmogus, kuris tai atliko – profesionalas, kuriam spaudžiu ranką, lenkiu galvą, nes po
procedūros iš galvos išgaravo visi
žemiški rūpesčiai, ji liko lengva,
pilna teigiamų minčių. Plauste
nesvarbu, kiek tau metų, koks išsilavinimas, kokia lytis... Visi bendrauja lyg viena draugiška šeima.
Kapitonas Renatas – žmogus, kuris sugeba pritraukti pozityvumo
kupinus žmones, suburti juos
vienoje vietoje. Ačiū už įspūdžius
ir tą begalinį laimės jausmą! Ar
plaukčiau dar? Žinoma, ir dar ne
vieną kartą! Nori praturtinti savo
supratimą apie gamtą, upių tėvą
Nemuną, patirti tai, ko dar esi nepatyręs, praplėsti savo pažintis,
suprasti, kas yra tas tikrasis „atsijungimas“ nuo rūpesčių? Jei taip,
laukia tik vienas kelias – plaustu
„Nemo“.“

Parengė Ramunė Žilienė
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„Mano čiurlioniškas teptukas“
Rita Rimkevičiūtė,
lopšelio-darželio
„Žibutė“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rugsėjo
21-25
dienomis
Druskininkų lopšelyje-darželyje
„Žibutė“ organizuotos projekto
„Mano čiurlioniškas teptukas“
veiklos.
Projektą
pradėjo
lopšelyje-darželyje
„Žibutė“
atidaryta asmeninio augimo
projekto
„Sielos
namai“
įkūrėjos, menininkės Aurelijos
Kriščiūnaitės tapybos paroda
„Vidinės erdvės istorijos“. „Man
buvo suteikta garbė ir laimė būti
tuo tarpininku, per kurio rankas
ir širdį vaizdai yra užfiksuojami.
Tam,
kad
jais
galėčiau
pasidalinti. Tam, kad per juos
visiems
besigrožintiems
galėčiau priminti. Apie tą erdvę,
esančią kiekviename iš mūsų.
Apie tai, kokia harmonija joje
gyvena ir kaip verta joje būti kuo
dažniau“, – parodos anotacijoje
rašė autorė.
Į projektą „Mano čiurlioniškas
teptukas“ aktyviai įsitraukė visa
darželio bendruomenė. Kiekvieną
projekto dieną organizuota vis
kita ugdomoji veikla.
Pirmą projekto dieną muzikos
mokytojas
Linas
Savulionis
supažindino
vaikus
su
kompozitoriumi, dailininku M. K.
Čiurlioniu. Vaikai, klausydamiesi
jo muzikos, piešė kompozitoriaus
portretą.
Antrą dieną vaikai lankėsi
„Muzikos parke“ bei kartu su
muzikos mokytoju Linu apsilankė
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno
mokykloje,
kurioje
vaikus pasitiko direktoriaus
pavaduotojas ugdymui Vytautas
Andruškevičius ir mokytojas
Tauras Olšauskas. Jie pakvietė
vaikus į mokyklos koncertų
salę, papasakojo apie ten
eksponuojamus
paveikslus,
vitražus,
supažindino
su
muzikos instrumentais.
Trečią dieną vaikai išėjo

apžiūrėti M. K. Čiurlionio paveikslų
reprodukcijų,
eksponuojamų
miesto erdvėse, aplankė ir M.
K. Čiurlionio paminklą. Ketvirtą
dieną apsilankė M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje, iš
gamtinės medžiagos kūrė karalių
karūnas, lankstė laivelius ir
kartu su mokytojomis paleido į
Nemuną.
Penktoji projekto diena buvo
pavadinta „M. K. Čiurlionis vaikų

akimis“. Tądien mūsų darželyje
svečiavosi menotyrininkė Aušra
Česnulevičienė, kuri vaikams
papasakojo apie M. K. Čiurlionio
vaikystę,
kūrybos
paslaptis.
Mokytoja
Marytė
Kašėtaitė,
tęsdama
pasakojimą
apie
kompozitorių ir dailininką, gyvenusį
ir kūrusį Druskininkuose, pakvietė
vaikus kartu su mokytojomis į kiemo
kūrybines dirbtuves. Ten vaikai
dekoravo kompozitoriui skirtą tortą,

Į projektą „Mano čiurlioniškas teptukas“ aktyviai įsitraukė visa darželio bendruomenė/
Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

kūrė paveikslus pagal temas „Jūra“
ir „Miške“, „sveikino“ kompozitorių
su praėjusiu gimtadieniu, dainavo
jo harmonizuotą lietuvių liaudies
dainą.

Visą
savaitę
darželyje
skambėjo M. K. Čiurlionio
muzika, o mažieji „žibuokliukai“
trumpam buvo virtę mažaisiais
„čiurlioniukais“...

Krepšinio turnyre A. J. Gedminui atminti druskininkiečiams – trečioji vieta
Rugsėjo 27 - 29 dienomis Druskininkų sporto centras kartu su Druskininkų vaikų ir jaunimo klubu
,,Ateitis“ (pirmininkas A. Baranauskas) organizavo Tarptautinį berniukų U14 krepšinio turnyrą
treneriui A. J. Gedminui atminti. Turnyre dalyvavo ,,Druskininkų SC“, Kauno ,,Žalgirio I“, „Vilniaus
KM“, „Palangos SC“, „Grodno DSŠ“ (BLR) ir „Bialystok SPK“ (POL) komandos.
Po trijų dienų turnyro čempionais tapo Kauno ,,Žalgirio I“ komanda, laimėjusi visus susitikimus ir turnyrinėje
lentelėje užėmusi pirmąją vietą. „Vilniaus KM“ iškovojo antrąją vietą, surinkusi 9 taškus. Trečiąją vietą
iškovojo Druskininkų sporto centro komanda, surinkusi 8 taškus.
Turnyro organizatoriai dėkoja UAB ,,Malonė“, Druskininkų vaikų ir jaunimo klubui ,,Ateitis“ bei Romos
Pankevičienės įmonei už svarų indėlį, vykdant Tarptautinį berniukų U14 krepšinio turnyrą A. J. Gedminui
atminti.
Druskininkų sporto centro informacija

Trečiąją vietą iškovojo Druskininkų sporto centro komanda, surinkusi 8 taškus/
Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka
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Druskininkai įkvepia ir vitražo meistrus
Įgyvendinant
Druskininkų
savivaldybės bei Miesto muziejaus projektą „Druskininkų
vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“, M. K. Čiurlionio meno mokyklos erdves
papuošė dar du nauji vitražai.
Simpoziumų metu sukurtų
vitražų ekspozicija šiais metais įtraukta į Nacionalinio M.
K. Čiurlionio kelio lankomų
objektų sąrašą.
Simpoziumas pirmą kartą dalinai buvo finansuotas ir Lietuvos kultūros tarybos.
Mokykloje – du nauji vitražai
Naujais vitražais M. K. Čiurlionio meno mokykla puošiama nuo
2015 metų. Čia jie naudojami ir
kaip vertinga meninė-edukacinė
priemonė.
Nuolatinėje ekspozicijoje Meno
mokykloje iki šiol buvo galima
pamatyti 6 vitražus: „Čiurlionio
atspindžiai Druskininkuose“ (autorius Vincas Matonis), „Čiurlionio
atspindžiai“ (autorė Eglė Rakauskaitė), „Origami virš Nemuno“
(autorius Rimvydas Mulevičius),
„Gyvybė iš žemės gelmių“ (autorius Nerijus Baublys), „Parafrazės
su Čiurlioniu“ (autorius Eimutis
Markūnas),
„Atspindžiai/vasaros simfonija-2015“ (autorė Edita
Utarienė).
O rugsėjo 22 d. Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokykloje
visuomenei pristatyti dar du simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai
2019“ metu sukurti vitražai – „Pasaulio vizija“ (autorius Ignas Meidus) ir „Laiškai Sofijai“ (autorius
Žydrūnas Mirinavičius). Renginyje dalyvavo naujai sukurtų vitražų autoriai.
Šiemečio „Druskininkų vitražo simpoziumo“ programa
papildyta naujove – rugsėjo 23
d. Miesto muziejuje surengtos
dailininko, pedagogo V. Matonio
kūrybinės dirbtuvės „Vitražo spindesys ir įvairovė“.
Druskininkų miesto muziejaus
direktoriaus Gintaro Dumčiaus
teigimu, nepaisant bendros vitražų teminės krypties, interpretacijų pagal M. K. Čiurlionio kūrybą,
Meno mokykloje eksponuojamus
vitražus sukūrė labai skirtingai
dirbantys autoriai, o tai atveria
vis platesnes galimybes susipažinti su įvairiu vitražu, meninėmis
koncepcijomis.
„Penkerius metus iš eilės vykstantys profesionalių dailininkų vitražininkų simpoziumų rezultatas
– konkretaus laikotarpio 20152019 metų Lietuvos monumentaliosios dailės, vitražo, ekspozicija, kuri jau dabar yra lankytina
kurorto vieta ir susilaukia daug
padėkų už tokios ekspozicijos
sukūrimą, o ateityje, be jokios
abejonės, bus ir įdomus meno istorijos objektas. Tuo pačiu vaikų
mokymosi aplinka formuos ir
būsimus menininkus, padės išsiugdyti meninį skonį“, – mintimis
dalijosi G. Dumčius.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
direktorės Onos Olšauskienės
žodžiais, vitražai ne tik puošia
mokyklą, jie yra ir itin reikalinga
vizualiųjų menų pažinimo priemonė: „Vitražas yra kaip spalvotyros pagrindas“.
Prasiskverbiančios šviesos
galia
Vitražo „Pasaulio vizija“ autorius Ignas Meidus, Lietuvos dailės akademijoje (LDA) dėstęs 30
metų, dabar yra laisvas menininkas ir teigia, kad visą savo laiką
jis skiria būtent vitražo menui:

Ž. Mirinavičius prie vitražo „Laiškai Sofijai“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Esu laimingas, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame projekte.
Druskininkai – labai gražus miestas, traukia lankytis. Gal todėl,
kad ir Čiurlionis čia gyveno, kūrė.
Jis man labai artimas savo menu,
visa kūrybine filosofija.
M. K. Čiurlionis kūrė dviejose
meno srityse, ir man nebuvo lengva apsispręsti, kokią interpretaciją pasirinkti. Projektui buvau
sukūręs penkis darbo variantus.
Simboliška, bet manojo kūrinio
idėja atsirado, kaip tik man atvykus trumpam paviešėti į Druskininkus. Tąsyk atkreipiau dėmesį į
žemės faktūras po lietaus, lapiją...
Nesiekiau M. K. Čiurlionio kopijuoti. Tai buvo interpretacija jo kūrybos tema. Sukūriau savo viziją
su Žemės, Kosmoso, kitais įvairiais simboliais, kuriuos savo kūryboje naudojo ir M. K. Čiurlionis.
Kad vitražas spindėtų visa savo
galia, reikia šviesos. Vitražas žavi
tuo, kad jis keičiasi drauge su metų
laikais, šviesos šaltiniu... Kadangi
darbas yra parodinio formato, smulkias detales kūriau ir pateikiau, kad

žiūrovas turėtų galimybę grožėtis
vitražu ir iš arti. Norėjosi, kad būtų
matoma ir tam tikra amato dalis,
pradirbtos detalės.“
Vitražo „Laiškai Sofijai“ autorius,
LDA lektorius Žydrūnas Mirinavičius: „Man didelė garbė eksponuoti savo darbą. Į Druskininkus,
M. K. Čiurlionio miestą, jau ir
anksčiau atvažiuodavau su savo
studentais. Visada džiaugiuosi galimybe Druskininkuose tam tikra
prasme prisiliesti prie M. K. Čiurlionio. Druskininkuose juntama vitražo tradicija: čia yra K. Morkūno,
A. Dovydėno, E. Utarienės, G.
Dumčiaus darbų. Tai – aukščiausios prabos vitražininkai, iš kurių
galima ir reikia mokytis.
M. K. Čiurlionio kūrybą galima
daugeliu pjūvių nagrinėti: novatoriška, unikali, juntamos muzikos ir dailės sąsajos. Tačiau
man jis visų pirma yra kūrėjas,
kuris nesitaikstė su epochos konvencijomis. M. K. Čiurlionis man
– pavyzdys, jis kūrė tai, kas jam
pačiam atrodė įdomu ir vertinga.
Vitražą mes matome tiesioginės

I. Meidus prie vitražo „Pasaulio vizija. Variantas Nr.4“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

šviesos poveikyje, jis – kaip šviesulys. Ir, nors tai plokštuminis
menas, tačiau savo esme yra
erdvinis, nes persmelkia visą erdvę, tūrį. Tai šviesos stebuklas,
o šviesa žmogui yra esminis
dalykas...
Mano sukurtame vitraže „Laiškai Sofijai“ yra tiesioginių citatų
iš M. K. Čiurlionio kūrinių: banga
su MKČ inicialais, išgraviruotos
gaidos, laiško Sofijai faksimilė.
Savo darbe aš norėjau atskleisti ir
išryškinti Čiurlionio ir Sofijos ryšį,
pavaizduoti jų dueto grožį. Šeima,
antroji pusė yra svarbi menininkui. Juk ir pažiūrėjus istoriją, šalia
didžių vyrų visada stovi stiprios
moterys. Esame įpratę dažniau

matyti Čiurlionį vieną – portretai,
paminklas. Tačiau puikiai žinome,
kokia brangi ir svarbi jam buvo Sofija. Ir kokia reikšminga jos veikla
buvo Lietuvai – ne tik, kai buvo šalia Čiurlionio, bet ir vėliau. Jos kultūrinė visa gyvenimo veikla yra neišmatuojamai didelė, reikšminga.“
Muziejuje – apie vitražo
ypatumus
Druskininkų miesto muziejuje
surengtų paskutiniųjų kūrybinių
dirbtuvių „Vitražo spindesys ir
įvairovė“ metu organizuotame
susitikime su Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos moksleiviais, jų mokytojais, druskininkiečiais ir kurorto svečiais dailininkas V. Matonis pristatė savo
sukurto ir praėjusiais metais mokyklos hole vitražų ekspoziciją
papildžiusio kūrinio idėją, aiškino
jo simboliką.
Pasak V. Matonio, M. K. Čiurlionis suvokė aplinką sielos akimis: „Jis įsijausdavo į aplinką,
gyvenimą ir savo kūryboje pasakydavo, išreikšdavo tai, kas jam,
kaip kūrėjui, menininkui buvo
duota pamatyti, jausti – tai, ką
matė sielos akimis, jis ir išreikšdavo. Būtent todėl jo darbai ypatingi, ir rezonuoja, randa atgarsį
daugelio žmonių širdyse, įvairiuose pasaulio kraštuose.“
Nacionalinės M. K. Čiurlionio
meno mokyklos pedagogas, vitražo „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“ autorius V. Matonis
pasidžiaugė, kad Druskininkuose
tęsiama vitražo tradicija, o šia
technika sukurtus kūrinius gali pamatyti tiek daug Druskininkus lankančių, menui neabejingų žmonių
iš visos Lietuvos bei užsienio.
V. Matonis susirinkusiuosius supažindino su Tiffany technika kuriamo vitražo ypatumus. Apie tai
dailininkas artimiausiu metu ketina išleisti ir metodinę priemonę.

Druskininkų miesto
muziejaus informacija
V. Matonio paskaita-kūrybinės dirbtuvės „Vitražo spindesys ir įvairovė“/Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotraukos
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Rudens sutemas nušvieskime
moliūgų šypsenomis
Prasidedant
tamsiajam
metų sezonui, Druskininkai
kviečia nepasiduoti niūroms
nuotaikoms ir vėl ruošia
dar
vieną
staigmeną
kurorto svečiams ir vietos
bendruomenei.
Šeštadienį, spalio 26 dieną, nuo
14 val. kurorto centre prasidės
„Arbatos ir šviečiančių moliūgų“
šventė, kuri tęsis iki pat vakaro.
Vilniaus alėjoje, tarp paminklo
Karaliui Mindaugui ir Gydyklų
parko muzikinio fontano, bus
rengiama arbatos degustacija, o
bendruomenės, jei bus dosnios,
kvies paragauti iš moliūgų
pagamintų patiekalų.
Sutemus, šią erdvę papuoš
Druskininkų
bendruomenės
išskaptuoti šviečiantys moliūgai.
Bus renkamas Moliūgų karalius.
Druskininkai
kviečia
visus
norinčiuosius – bendruomenes,
mokyklas, darželius, verslą – visus
druskininkiečius ir kurorto svečius
prisijungti prie šventinės nuotaikos
kūrimo ir iki penktadienio vakaro
(spalio 25 d.) savo išskaptuotus
šviečiančius moliūgus atnešti į
Kultūros centrą.
Iki spalio 20 d. kviečiame pranešti
renginio organizatoriams (el. p.
info@druskininkukulturoscentras.
lt, tel. (8 313) 53122) apie iš
moliūgų
ketinamus
paruošti
patiekalus ir neragautas arbatas,
kuriomis vaišinsis šventės svečiai.
Druskininkų kultūros centras

Specialios spalio mėnesio kainos SPA procedūroms:
Nugaros masažas su medumi imuniteto
stiprinimui, 30 min. - 15 Eur
Maitinamoji veido terapija (šveitimas, kaukė,
kremas), 30 min. - 15 Eur
Viešbučio „Pušynas“ SPA centras,
tel. 8 313 56666

Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės)
darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu
(8 313) 52378
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Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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
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

Automobilių servisui
reikalingi
autošaltkalviai.
Tel. 8 612 68057

57 m. moteris ieško
slaugės ar bet kokio kito
darbo. Šiuo metu gali
dirbti 2 savaites/mėn.
Tel. 8 605 05177
Išnuomoju šiuolaikiškai
įrengtas patalpas
Vilnius al. 10-17

Tel. 8 644 40333

Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų mūrijimas, stogų dengimas
ir kt. Tel. 8 693 99456
Nebrangiai
parduodamos
maistinės bulvės ir moliūgai.
Visa produkcija turi itin aukštos kokybės sertifikatą. Perkant daugiau nei 25 kg, pristatymas Druskininkų sav.
teritorijoje, – nemokamas.
Tel. 8 629 12345

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.
Daugiabučio namo savininkų bendrija „Bitė“,
esanti Ateities g. 18, skelbia atranką pagaminti ir
įrengti tris bendrijos namo įėjimo laiptinių turėklus.
Pasiūlymus teikti el. p.
juozas.narkevicius@gmail.com
Nuo 2020 metų sausio 1 dienos Daugiabučio namo
savininkų bendrijai „Bitė“ reikalingas administratorius (-ė) vykdyti administravimo funkcijas.
Pasiūlymus teikti el. p.
juozas.narkevicius@gmail.com
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

Druskininkų sanatorija „Belorus“
skelbia kasmetę, rudeninę akciją,
baseino ir pirčių
komplekso abonementams įsigyti.
Akcija galios iki 2019 m. spalio 21 d.
Išsamesnė informacija telefonu
8 697 23622

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

Tel. 8 698 09590
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Ricielių kaimo bendruomenės pirmininkas E. Mazaliauskas: „Gera, kai žinai, kad
aplink yra žmonių, norinčių savo rankomis kurti ir puoselėti mus supančią aplinką“

E. Mazaliauskas didžiuojasi aktyvia ir energinga Ricielių kaimo bendruomene/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

Ricielių kaimo bendruomenėje yra nemažai jaunų, veiklių, energingų žmonių, kurie savo pastangomis nori prisidėti prie darnaus
bendruomenės gyvenimo, laisvalaikio, pramogų, švenčių tradicijų puoselėjimo/Ricielių kaimo bendruomenės archyvo nuotrauka

Nuo 2002 m. veikiančioje Ricielių kaimo bendruomenėje
yra nemažai jaunų, veiklių,
energingų žmonių, kurie savo
pastangomis nori prisidėti prie
darnaus bendruomenės gyvenimo, laisvalaikio, pramogų,
švenčių tradicijų puoselėjimo.
Bendruomenė vienija Ricielių,
Snaigupės, Ringeliškės, Gailiūnų, Guobinių, Miciūnų, Raudonikių, Degesių ir Liepiškių
kaimų gyventojus, kurie bendrauja, nori gerinti ir gražinti
juos supančią aplinką.
„Per pastaruosius metus matomi akivaizdūs pokyčiai: atnaujinti bendruomenės įstatai, nuolat organizuojami susirinkimai,
tariamasi dėl darbų, organizuojamos talkos, švarinama gamta,
gražinama aplinka, rengiamos
tradicinės šventės. Valstybines
šventes minėti norime, pasirinkę
naujovišką, įdomesnę koncepciją.
Drauge svarstome, kaip veiksmingai pritraukti kuo daugiau žmonių į
bendruomenės veiklą. Kai kaimynas pamato, kad pas kitą sodyboje – gražu, tvarkinga, kyla noras
ir pačiam nenusileisti, gražinti ir
savąjį kiemą, kai kada – ir palenktyniauti. Į bendruomenės talkas
kaimo gyventojai atvažiuoja savo
technika ir su savais įrankiais, savanoriškai dirba, suprasdami, kad
rezultatais galės naudotis net tik

patys, bet ir kiti gyventojai. Juk
kai darai kažką dėl kitų, rezultatas
grįžta su kaupu“, – savo bendruomene didžiuojasi Ricielių kaimo
bendruomenės pirmininkas Eimantas Mazaliauskas.
Vyriškis įsitikinęs – jeigu pats
nesistengi, nekuri nieko aplink
save, niekas to nepadarys. Vienas
iš pirmųjų jo, kaip bendruomenės pirmininko darbų, buvo visai
kaimo bendruomenei labai svarbaus simbolio – medinio kryžiaus
restauravimas.
Bendruomenės
nariai patys sukonstravo naują vėliavos stiebą ir per Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną
iškėlė trispalvę. „Bendradarbiaudami su seniūnija, pasiekėme,
kad vejos šienavimo traktoriukiu,
kurį turime jau penkerius metus, ir
kita įranga sistemingai pjaunama
žolė, šienaujamos pakelės, tvarkoma aplinka. Žmonės džiaugiasi,
kad tvarkingai atrodo nugenėtos
šakos, sutvarkytos erdvės. Prisijungė ir vietiniai ūkininkai, kurie
negailėjo savo laiko, pastangų,
technikos, kad tik padėtų ir paliktų savo indėlį. Išgenėję senus
krūmus, atradome pėsčiųjų taką,
kurį kitais metais norėtume išvalyti ir prikelti naujam gyvenimui.
Pradėtas spręsti opus vandentiekio klausimas. Įvykus Druskininkų
savivaldybės, UAB „Druskininkų
vandenys“, kaimo bendruomenės

Siūlomas nuolatinis darbas restorano padavėjui (-ai)
Viešbutis „Pušynas“, pasiteiravimui tel. 8 655 03343
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.

atstovų susitikimui, buvo išanalizuota esama situacija, tikimės,
kad netrukus prasidės ir darbai.
Taip pat nutarėme sukurti erdvę,
kurioje laikomas sportinių žaidimų
inventorius, naudojamas aktyviam
laisvalaikio praleidimui. Raktas
laikomas kaimo krautuvėlėje, kad
kiekvienas norintysis galėtų atvykti jam patogiu metu. Kiekvieną
mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį
bus organizuojami bendri pirties
užsiėmimai, todėl kviečiu visus
bendruomenės ir aplinkinių kaimų
gyventojus prisijungti“, – apie bendruomenėje vykdomas veiklas pasakojo pirmininkas.
Pašnekovas pasidžiaugė įgyvendintais projektais, 2019 m.
Ricielių kaimo bendruomenė
pateikė paraišką ir gavo finansavimą projektui „Ricielių kaimo
bendruomenės viešosios erdvės
sutvarkymas, pritaikant ją kaimo
gyventojų švarios ir sveikos gyvensenos poreikiams bei aktyviam laisvalaikio praleidimui“.
Projekto įgyvendinimui skirtomis
lėšomis buvo atlikti tvenkinio tvarkymo darbai (tvenkinio valymas
nuo šiukšlių, tvenkinio gilinimas ir
šlaitų formavimas, kelmų ir krūmų
rovimas, iškasto grunto išlyginimas), įrengta pirtis. Bendruomenės nariai vasaros sezono metu
organizavo talkas, kurių metu
genėjo medžius ir krūmus, rinko
šiukšles ir akmenis, degino lapus,
pureno išlygintą gruntą, sėjo veją,
atvedė elektros įvadą bei atliko
kitus tvarkymo darbus prie bendruomenės namų.
Įgyvendinamas
ir
projektas
„Sportas – sveikata“, kurio tikslas
– įsigyti šilumos siurblius orasoras, kad šaltuoju metų laiku būtų
galimybė palaikyti komfortišką
temperatūrą bendruomenės namuose ir organizuoti stalo teniso

bei aerobikos užsiėmimus.
„Dažnai skubame, lekiame norime nudirbti visus darbus ir per
mažai laiko skiriame mums svarbiausiems žmonėms, kurie mus
supa. Bendruomeninė veikla
sukuria unikalią galimybę minutėlei sustoti ir atsikvėpti, praleisti
popietę talkoje su šeimos nariu
ar kaimynu, sportuojant su senu
geru draugu. Raginu ir aplinkinių
kaimų gyventojus aktyviai jungtis prie bendruomenės vykdomų
veiklų ir iniciatyvų. O jau spalio 12 d. 19 val. visus kviečiu į
Ricielių kaimo bendruomenės

rudens šventę. Šventėje dalinsimės naujienomis apie bendruomenėje vykstančius pokyčius,
bus organizuojamos smagios
užduotys ir rungtys. Susirinkusieji patirs smagių įspūdžių, išvys
Bilso bendruomenės mėgėjų teatro spektaklį pagal Kazio Sajos
pjesę „Palangos liūtas“, kuriame
vaidins: Gražina Auguvienė, Jurgita Cimakauskienė, Daiva Miliauskienė, Jūratė Žūkienė, Tadas
Zakarackas, Antanas Vailionis,
Giedrius Gudaitis. Visų labai laukiame“, – apsilankyti Ricieliuose
kvietė E. Mazaliauskas.

Reikalingas operatorius
dirbti kompiuterinėmis
medienos apdirbimo
staklėmis (CNC), apmokome.
Tel.: 8 685 46006,
8 659 13031
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Renginiai
Spalio 10 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje – koncertas „Mūsų
gyvenimo valsas“. Dalyvaus
Druskininkų miesto ansamblis
„Rasa“ (Vadovas – Algimantas
Padegimas)
Spalio 15 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje rengiamas
dailininko Alfonso Šuliausko
akvarelių parodos „Rudeninė
paralelė gamtos ir žmogaus gyvenime“ pristatymas (Kudirkos
g. 13)
Spalio 16 d. 17 val. Kauno M.
K. Čiurlionio draugijos renginys
„Asmenybių įtaka žadinant tautinę savimonę“ (M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje, M.
K. Čiurlionio g. 35)

Užuojautos
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų – Mamą.
Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai.
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.
Mirus Julijai Volungevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Vytą,
sūnus Mindaugą ir Vidą bei kitus artimuosius
Vytauto 18 g. namo laiptinės kaimynai
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda.
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos...
Merkinės g. 6-ojo namo gyventojai nuoširdžiai užjaučia
artimuosius dėl Adelės Staskevičienės mirties.

Spalio 19 d. 19 val. Viečiūnų
bendruomenės centre – kino
filmas „Čia buvo Saša“
Spalio 24 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje
salėje – literatūrinė-muzikinė
kompozicija „Mes dar gyvi“.
Dalyvaus Druskininkų tremtinių-politinių kalinių mišrus
choras (Vadovė – Antanina
Laurenčikienė)
Spalio 25 d. 17 val. Diabeto
klubas „Atgaja“ organizuoja
seminarą-paskaitą „Cukrinio
diabeto komplikacijos, kaip
laiku atpažinti ir sustabdyti“.
Paskaitą ves gydytoja-endokrinologė Rasa Koreivienė
(Druskininkų socialinių paslaugų centras, Veisiejų g. 17, 1
a salė)

Parodos
Iki lapkričio 2 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ veikia Rūtos Burbulės ir Eglės Lipinskaitės tapybos ant šilko kūrybinių darbų
paroda „Žydinti erdvė“ (M. K.
Čiurlionio g. 27)
Iki spalio 15 d. Druskininkų
viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veikia Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
dailės skyriaus 14 m. mokinių
tapybos darbų paroda ,,Aborigenų meno įkvėpti“ (Mokytoja
– A. Kalėdienė)
Druskininkų miesto muziejuje
veikia paroda „1000 druskinių“
iš muziejaus rinkinių (M. K.
Čiurlionio g. 59)
Iki spalio 15 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veikia Dalios Gaidytės-Dulkienės
kūrybos darbų paroda

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

Teikiame visas kapų
įrengimo, restauravimo ir
priežiūros
paslaugas pagal kliento
finansines galimybes.

Tel. 8 605 81979

Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Tel. 8 625 12458

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

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

Tel. 8 605 81979,
8 624 12901
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2019.10.11 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos.
13:00 Ypatingas būrys. Socialinės
realybės programa.
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? TV žaidimas.
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Europos futbolo čempionato
atrankos rungtynės. Ukraina – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Charkovo.
23:45 Vilkolakis.
01:30 Euromaxx.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus kelias.
04:00 LRT radijo žinios.
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 „Mulan“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Nepriklausomybės diena. Atgimimas“.
23:35 „Konanas barbaras“.
01:45 „Geras žmogus“.
03:35 „Antrininkas“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
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 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Vaikis ant ratų.
23:20 Kaip žaibo trenksmas.
01:35 Aukšta įtampa.
03:10 Pažinimo klubas.
03:35 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 Reporteris.
09.00 Ne spaudai.
10.00 Atliekų kultūra.
10.30 Kaimo akademija.
11.05 „Šviesoforas”.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Reporteris.
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris.

23.30 „Pasaulio turgūs“.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.00 „Bruto ir Neto”.
02.20 „Šviesoforas”.
03.20 Reporteris.
04.10 Gyvenimas.
05.10 „Prokurorai”.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje
V.Mačiuliu.

su

06:20 „Mentalistas“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:35 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirties apsuptyje.
23:30 Priverstinis panirimas.
01:15 „Visa menanti“.

2019.10.12 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika.
07:00 Klausimėlis.
07:25 Premjera. Koni ir draugai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Muzikos pašaukti. M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo
„Pagalba Lietuvos vaikams“ labdaros
koncertas.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Tvirti vyrukai.
00:45 Vilkolakis.
02:25 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.
03:10 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.
03:55 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
Saleziečiai ir paskirtojo kardinolo Sigito
Tamkevičiaus pašaukimas į kunigystę.
04:25 Džesika Flečer 9.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
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 „Nauji Džonio Kapahalos nuotykiai“.
13:20 „Šanchajaus riteriai“.
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 „Adelainos
amžius“.
23:15 PREMJERA „Palikti Aliaskoje“.
01:20 „Konanas barbaras“.
03:15 „Jūrų pėstininkas 2“.
06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“.
08:00 „Berniukas Blogiukas“.
08:30 Pažinimo klubas.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:10 KINO PUSRYČIAI Vilis ir pašėlę ratai.
11:00 Spidas Reiseris.
13:40 Načas Libras.

15:30 Ekspertai.
17:25 Kelionių panorama.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Balerina.
21:20 Nebrendylos 2.
23:25 PREMJERA Vakarėlių laivas.
01:10 Vaikis ant ratų.
03:00 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Karo ir pokario vaikai. Partizanų vaikai“ .
08.30 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „XX amžiaus piratai“ .
12.00 „Loch Neso byla“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
16.00 Žinios.
16.30 „TV Europa pristato. Lietuvos
sienų apsauga. Kontrabanda“.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
03.00 „Šviesoforas”.
04.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
05.00 Gyvenimas.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
06:30 Laba diena.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Laba diena.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 „Gyvūnai. Laukinė širdis“.
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 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - CBet.
19:30 Muzikinis šou.
22:05 MANO HEROJUS 2 ginklai.
00:15 AŠTRUS KINAS Apgalvota
žmogžudystė.

2019.10.13 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Tėčio reikalai.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
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.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
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 Bilis Eliotas.
00:20 Hana ir jos seserys.
02:05 Pasaulio dokumentika. Žemė
žvelgiant iš kosmoso.
02:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.
03:45 Šventadienio mintys.
04:15 Puaro.

05:45 „Televitrina“.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
13:35 „Karingoji gražuolė Vendė Vu“.
15:20 „Šokis hip-hopo ritmu“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Pabėgimas į Galvestoną“.
23:55 „Nepriklausomybės diena.
Atgimimas“.
02:05 „Palikti Aliaskoje“.
06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:15 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Berniukas Blogiukas“.
08:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:50 KINO PUSRYČIAI Blizgutis.
10:30 Nuotakų karai.
12:20 Mielas Diktatoriau.
14:10 PREMJERA Įkyruolė.
16:20 Sveikatos namai.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija.
21:40 PREMJERA 5-oji banga.
23:55 PREMJERA Paranormalūs
reiškiniai 2.
01:35 Nebrendylos 2.
03:10 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Neprijaukinti“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Nauja diena.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
15.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
16.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Loch Neso byla“.
03.00 „Šviesoforas”.
04.00 „24/7“.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Radviliškis.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas.
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 „Gyvūnai. Laukinė širdis“.
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 Laisvės karžygiai. Dokumentinė laida
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Neptūnas - Žalgiris.
19:30 „Rivjera“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „PREMJERA Gyvi numirėliai“.
23:40 Mirties apsuptyje.
01:30 Apgalvota žmogžudystė.

2019.10.14 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.

12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Europos futbolo čempionato
atrankos rungtynės. Lietuva – Serbija.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Tėčio reikalai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė.
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“.
15:30 „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
„Blogasis samarietis“.
01:15 „X mutantai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Amerikiečiai“.
03:45 „Kobra 11“.
04:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:05 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
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 VIDO VIDeO.
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. PREMJERA Hakeris.
00:10 „Begėdis“.
01:15 5-oji banga.
03:00 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „24/7“.
09.00 #NeSpaudai.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai”.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Šviesoforas“.
16.00 Reporteris.
17.00 2019 m. „F-1“ čempionato Japonijos GP apžvalga
18.00 Reporteris.
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.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
01.00 2019 m. „F-1“ čempionato Japonijos GP apžvalga
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02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
04.40 „Bruto ir Neto”.
05.00 „Šviesoforas”.
06:10 „Mentalistas“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:20 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Stoties policija“.
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 Ištroškę greičio.
23:35 2 ginklai.
01:30 „Juodasis sąrašas“.
02:15 „Gyvi numirėliai“.
03:15 „Visa menanti“.
04:00 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.15 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 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 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“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Atkeršyti bet kokia kaina“.
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „X mutantai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Amerikiečiai“.
03:35 „Rezidentas“.
04:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:15 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
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 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Galiu rytoj“.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Naktis
su uošviu.
00:15 „Begėdis“.
01:25 Hakeris.
02:45 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Moterų daktaras“.
08.00 Reporteris.
09.00 Nauja diena.
10.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
11.05 „Prokurorai”.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Šviesoforas”.
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 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”.
02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
04.40 „Bruto ir Neto“.
05.00 „Šviesoforas”.
06:05 „Mentalistas“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Stoties policija“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Stoties policija“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Kitos 48 valandos.
22:55 Ištroškę greičio.
01:20 „Visa menanti“.
02:05 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.16 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 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.
21:30 Ypatingas būrys.
22:30 Dviračio žinios.
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
„Pasiutę šunys“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „X mutantai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Amerikiečiai“.
03:30 „Rezidentas“.
04:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:10 „Svotai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
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 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šiandien. Po metų.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Susišaudymas.
00:15 „Begėdis“.
01:20 Naktis su uošviu.
02:45 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra.
07.00 „Moterų daktaras“.
08.00 Reporteris.
09.00 Nauja diena.
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
11.05 „Prokurorai”.
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”.
02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
04.50 „Prokurorai”.
05:40 „Bruto ir Neto”.
06:15 „Mirtinas ginklas“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Stoties policija“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Stoties policija“.
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 Jaguaro kerštas.
22:55 Kitos 48 valandos.
00:50 „Visa menanti“.
01:40 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.17 d.
Ketvirtadienis

Sveikinimas
Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo, – kaip
kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!
95-ojo jubiliejaus proga Juozą
Kazlauską sveikina sūnus Kęstutis,
dukros Jūratė ir Rūta su šeimomis

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybės ūkio skyriaus vedėjui Valdui Kuleckui, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjai Joanai Verbickienei ir vyr. specialistei Agnei Baranauskaitei už rūpestį,
kad būtų sutvarkyta Gardino g. 41-ojo namo aplinka. Jų dėka kiemo
erdvėse pasodintos 49 tujos, skiriančios namo kiemą nuo gatvės.
Paslaugų ūkio direktorei Birutei Janušauskienei ir jos vadovaujamam kolektyvui dėkojame už šaligatvio prieš namą nutiesimą – kad
būtų patogu ir švaru vaikščioti, suolelio pastatymą ir kelio bortelio atitvaro įrengimą.
Gardino g. 41-ojo namo gyventojai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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.
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimo spalvos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bankas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „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“.
16:25 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:22 „TV3 sportas“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
21:52 „TV3 sportas“.
21:57 „TV3 orai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Jūrų pėstininkas. Užnugaris“
23:45 „Rezidentas“
00:45 „X mutantai“.
01:35 „Rouzvudas“
02:25 „Amerikiečiai“
03:20 „Rezidentas“
04:10 „Paskutinis žmogus Žemėje“
04:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“
05:05 „Svotai“
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
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 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kolibrio
efektas.
00:30 „Begėdis“.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Moterų daktaras“.
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 #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida.
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.
20.58 Orai.
21.00 #NeSpaudai.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Gyvenimas.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai“.
03.30 Reporteris.
03.50 #NeSpaudai.
05.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Stoties policija“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Stoties policija“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „PREMJERA Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Vienišas vilkas Makveidas.
23:15 Jaguaro kerštas.
01:05 „Visa menanti“.
01:55 „Detektyvų istorijos“.

14

2019 m. spalio 10 d.

Savaitraščio Nr. 225

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti
į vietą. Tel. 8 698 72320
LT-RU ir RU-LT vertimai, įskaitant sinchroninius, KOKYBIŠKAI
ir LAIKU! Versite patys ar užsisakysite pas profesionalus?
Tel. 8 698 07320 nuo 8 iki 17 val.

Atliekame glaistymo, dažymo ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 601 52590

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

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os),
mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738
Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

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

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

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

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

Tel. 8 674 61 640

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Perka

Pirkčiau 1 ar 2 kamb. butą 1-ame
arba 2-ame aukšte. Kalviškių
mikrorajone, Gardino g. nesiūlyti.
Be tarpininkų. Tel. 8 675 63249

Geltonžiedė sedula (valgoma),
avietės, gervuogės hibridas Taibery. Tel. 8 672 41091
Parduodama Zenino veislinė
ožka. Tel. 8 616 48521
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Išsinuomotų
Išsinuomotų garažą.
Tel. 8 659 71488

Dovanoja
Dovanojama veikianti „Gorenje“
skalbimo mašina. Išsivežti patiems, Ratnyčia. Tel. 8 618 62010
Dovanoja nuostabius trispalvius,
rainiukus, juodus su baltu 3 mėn.
ir 1, 5 mėn. katinėlius.
Tel. 8 674 03234
Atiduodamos naudotos lovos –
1,6 m pločio - 2 vnt. ir 1,2 m pločio - 1 vnt. Tel. 8 698 19464
Atiduodamas avių mėšlas.
Tel. 861132800

Reikalinga
Reikalingas sodininkas nenuolatiniam darbui nedideliam sodui
prižiūrėti. Tel. 8 698 40430
Reikalingas meistras sutvarkyti
balkoną. 8 623 68924

Automobiliai ir jų dalys
Parduodamas automobilis Ford
C MAX, 2003 m., juoda spalva,
benzinas, 1.8 l, 88 kW, kaina –
1600 Eur, Opel
Insignia
ratlankiai, 15 cm, tel. 8 615 58851
Parduodamas Toyota Corolla
Verso, 2006 m. 2. 2 dyzelis, iš
Vokietijos, 7 vietų, 1 šeimininkas,
ideali būklė. Tel. 8 602 28830
Parduodamas VW Passat, 1996
m. TA iki 2021 m.
Tel.: 8 313 51929, 8 623 23234
2005 m. Opel Zafira, dyzelinas,
1,9 l, 110 kW, su TA. Kaina –
2500 Eur. Tel. 8 642 30008
Volkswagen Golf, 1985 m. važiuoja. Tel. 8 677 74257
Audi 100, 1994 m. 2. 5 TDI, kaina
– 550 Eur, Volkswagen Passat,
1993 m. 1.9 TD, kaina – 350 Eur.
Tel. 8 624 25449
Audi 80, 1991 m. benzinas, TA,
draudimas. KAINA – 600 Eur,
galima derėtis. Tel. 8 626 89682
Nissan Tino, 2005 m. dalimis,
tel. 8 625 59991

Ieško darbo
24 m. vyras iš Varėnos rajono
dirbęs lentpjūvėje pagal individualią veiklą miško darbus ir pagalbinio darbininko darbą ieško
darbo. Tel. 8 607 74522
Moteris ieško darbo slaugyti
žmones, padėti jiems namų ruošoje. Tel. 8 644 84291

Naminiai gyvūnai
2 mėnesių nukirminti, suskiepyti
grynaveisliai vokiečių aviganiai:4
kalytės ir 5 patinai ieško naujų
namų. Motina juoda, tėvas juodas su įrudžiu. Tel. 8 692 11561

Žemės ūkio produkcija
Nebrangiai parduodamos maistinės bulvės ir moliūgai. Perkant
daugiau nei 25 kg, pristatymas
Druskininkų sav. teritorijoje, - nemokamas. Tel. 8 629 12345
Parduodami 5 mėnesių kaimiški
gaidžiukai. Tel. 8 613 39906
Maistinės bulvės: Vineta, Laura,
Dželi. 1 kg – 0, 30 ct. Sodų g. 37,
Druskininkai, tel. 8 699 43921
Parduodami kviečiai, miežiai,
rugiai, kvietrugiai. Didesnį kiekį
pristatau. Tel. 8 616 11588
Vienvagė bulvių kasamoji.
Tel. 8 617 91676

Parduodamas automobilis VW
golf, 1990-11-08 m. tamsiai raudonos spalvos, benzinas, 1,6
litro, 51 kW, durys 4/5, mechanine, 5pavaros. Kaina – 350 Eur.
Tel. 8 651 89996
Parduodu automobilį VW D3
Passat, juodas, 1991-10-08, variklis 2l, 100 kW, benzinas-dujos,
durys 4/5, universalas, TA iki
2020-07-13 d .Kaina – 350 Eur.
Tel. Tel.8 651 89996

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

nuo Druskininkų, elektra, geras
privažiavimas. Tel. 8 602 28830
Sodas miesto ribose, SB „Raigardas“, Rasos g. 19. Namas – 94
kv. m su rūsiu, tinka gyventi žiemą. Tel. 8 613 71749
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
Parduodamas butas M. K. Čiurlionio g. 2 kamb. butas, 4 a iš
5 a, su baldais ir buit. technika,
renovuotas namas, renovacija –
apmokėta. Kaina – 52 000 Eur.
Tel. 8 622 34763
Parduodamas 2 k. butas, 30 kv.
m, Veisiejuose, Lazdijų rajone, 3
a. Kaina – 5200 Eur.
Tel. 8 626 79757
Parduodama sodyba prie Metelio
ežero, kaina – 14 900 Eur.
Tel. 8 623 20014
Parduodamas 1 k. butas M. K.
Čiurlionio g. 5 a.
Tel.: 8 605 45603, 8 315 59395

Nekilnojamas turtas
Parduodamas 12, 6 a namų valdos sklypas Veisiejų g. 44
Tel. 8 633 92029
96 a žemės ūkio paskirties sklypas, be apribojimų, galima kurti
ūkininko sodybą, Raigardo slėnyje, 40 m Nemunykščio pakrantės.
Kaina – 60 000 Eur.
Tel. 8 602 28830
245 a namų valdos sklypas, 6 km

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

tarp varžtų – 114, 3 mm ir centrinė skylė – 666 mm.
Tel. 8 687 85348

Išnuomoja 3 kambarių butą M. K.
Čiurlionio g. Tel. 8 615 58278

Vaikiškas vežimėlis, automobilinė vaikiška kėdutė, kompiuterio
kėdė, apynaujis kilimas, šviestuvas. Tel. 8 675 57873

Miesto centre išnuomojamas erdvus, šviesus 4 kambarių butas
(5 a) su pilnai sukomplektuota
virtuve ir dalimi baldų. Nedideli
komunaliniai. Kaina 190 Eur +
komunaliniai. Tel. 8 695 86558
Išnuomojamas 2 kamb. butas
ilgalaikei nuomai, Merkinės g. 4,
tel. 8 687 73835
Išnuomojamas 3 k. butas Merkinės g. ilgalaikei nuomai.
Tel. 8 686 70706
Išnuomojamas renovuotame
name, puikus butas: su naujais
baldais, technika, M. K. Čiurlionio
g. 76, 2 kamb. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 698 78040

Kiti daiktai

Mažai naudota indaplovė GANDI,
43x85, tel. 8 675 62295

Naujos uosio taburetės.
Tel. 8 618 20125
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
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. +370
682 99968

Pigiai likutis naujų, 90 vnt. silikatinių blokelių – 340 x 220 x 150
mm, tel. 8 687 85348

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

Parduodamas dviejų kambarių
butas, Antakalnio g.18, 48,50
kv.m. Tel. 8 621 92956

Naudotas vokiškas veliūro medžiagos svetainės kampas, kaina
– 60 Eur. Tel. 8 612 60842

Pūkinės antklodės, du staliukai:
medinis ir stiklinis.
Tel. 8 618 43325

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 pianinas Riga,
svetainės minkšta dalis (sofa ir
du foteliai, puikios būklės).
Tel. 8 677 74257

Parduodama 2 durų drabužių
spinta: aukštis – 210 cm, plotis –
115 cm, gylis – 55 cm. Kaina – 30
Eur. Tel. 8 687 17270

Kineskopiniai televizoriai „Philips“
(37 ir 51 cm), TV priedėlis – 15
Eur, TV sieninis laikiklis – 7 Eur,
4 kaitviečių elektrinė viryklė „Privileg“ – 80 Eur, skalbimo mašina
„Fėja-2“ už 45 Eur. Tel. 8 686
43600Parduodamos „Continental“
naujos žieminės padangos, 4 vnt.
195x65x15 , ąžuolo uosio lentos 40
m storio, 3 m ilgio, 2 m3, viengubo
pjovimo. Tel. 8 622 44622

Televizorius LG su priedėliu, geros būklės. Tel. 8 624 96723

Parduodamas sodas Druskininkų
miesto ribose, eglės soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui
visus metus, dviejų aukštų, su
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.
Gera kaimynystė, šalia – miškelis. Tel. 8 685 57045

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

Parduodamos supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Parduodamos sausos skaldytos
pušinės malkos. Tel. 8 682 58164

Išnuomojamas nuo spalio 1 d. iki
birželio mėn. 2 k. butas Veisiejų
g. 45, 160 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Nuomojama porai
arba vienam asmeniui.
Tel. 8 678 28139

Nuoma
Išnuomojamas butas Gardino g.
36 kv. m. Tel. 8 605 45603
Išnuomojamas erdvus 3 k. butas
su balkonu bei rūsiu pirmame
aukšte M. K. Čiurlionio g. Ilgalaikei nuomai. Tel. 8644 44644
Nuomojamas 3 kambarių butas
Veisiejų g. 9 (II aukštas). Tik ilgalaikė nuoma. Teirautis tel. 8 615
77188
Ilgalaikė 3 kambarių buto nuoma
Neravų g. Kaina 300 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 662 30380
Išnuomojamas 3-jų kambarių
butas Vytauto g. 4 aukšte, 1-1,5
metams. 140 Eur + mokesčiai.
Tel. 8 686 70753

Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, boileris – 50 Eur ir dušo kabina. Svetainės minkštas kampas
– 40 Eur, dvigulė ir viengulė lovos,
spinta ir stalas. Tel. 8 616 48116

Dviratis „Sophy Panther“ – 200
Eur, elektrinis boileris, 100 l –
120 Eur, universalus treniruoklis
– 250 Eur, kavos aparatas (tabletinis) – 60 Eur. Tel. 8 614 72352
Lengvo lydinius gerus Nissan R
17 ratlankius: 5 varžtai, tarpas

Dvi baro kėdes. Tel. 8 612 60882
Kreivuolių pavėsinės, kokliai, kieto kuro katilas „Burnit“.
Tel. 8 656 38881
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, Kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881
Parduodamas ąžuolinis stalas,
odinė sofa, rašomasis stalas ir
knygų spinta. Tel. 8 634 62535
Parduodama tarybinio laikmečio
sausainių-grybukų keptuvės. Kaina – 15 Eur. Tel. 8 651 89996

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

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

Šildymo sistemos, grindinio šildymo,
vandentiekio, kanalizacijos darbai.

Tel. 8 656 21154

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
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JUC erdvėse – ir psichologų
konsultacijos

Jaunas žmogus turi galimybę ateiti į JUC ir pasikalbėti su specialistais apie jiems
rūpimus klausimus, problemas/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

2019-aisiais
Druskininkų
jaunimo užimtumo centras
vykdo Druskininkų savivaldybės finansuojamą visuomenės sveikatos projektą „Be
streso“. Dirbdami su jaunimu,
pastebime, kad jaunuoliai kasdien susiduria su vis naujais
iššūkiais, kurie kenkia jauno
žmogaus psichologinei sveikatai. Todėl įvairiais metodais
siekiame stiprinti jaunuolių
psichologinį atsparumą. Projektas orientuotas į jaunimo
psichologinės sveikatos saugojimą ir gerinimą, didinant
psichosocialinių
paslaugų
plėtrą.
Šio projekto metu surengti 8
susitikimai su lektoriumi Vaidu
Arvasevičiumi. „Esu trijų vaikų
tėvas. Studijuoju šiuolaikinės psichologijos, pedagogikos teorijas
ir amžių patikrintą Vedų raštų filosofiją. Esu sertifikuotas kūno
psichoterapeutas, šeimos, karjeros, gyvenimo būdo konsultantas,
lektorius“, – taip save pristato V.
Arvasevičius.
Jis susitiko su Druskininkų savivaldybės mokyklų mokiniais ir
tėvais. Susitikimų su mokiniais

metu buvo kalbama apie reputaciją ir pripažinimą tarp bendraamžių, streso valdymą, bendravimą,
tikslų siekimą. Tėvai ir mokytojai
kalbėjo apie vaikų elgesį: kaip
reaguoti į netinkamą elgesį, kaip
paskatinti ir pagirti vaikus, paauglystės problemas, bendravimą
su paaugliu.
Siekiant stiprinti psichologinę
jaunų žmonių sveikatą, Jaunimo
užimtumo centre du kartus per
savaitę organizuojamos nemokamos psichologo konsultacijos.
Jaunas žmogus turi galimybę ateiti ir pasikalbėti su specialistais
apie jiems rūpimus klausimus,
problemas.
Iki šių metų gruodžio mėnesio
suplanuotos dar 2 lektoriaus V.
Arvasevičiaus paskaitos mokiniams ir tėvams. Jaunuoliai gali
registruotis į individualias psichologo konsultacijas pirmadieniais
ir ketvirtadieniais nuo 17.30 iki 19
val.
Visada su šypsena ir tikri profesionalai Tomas ir Kamilė laukia
jūsų skambučių ir SMS žinučių telefono numeriu +370 606 49625.
Druskininkų JUC informacija

