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Centras AQUA siūlo 
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Naujasis Kultūros 
centras tvirtai 

stojasi ant kojų ir 
kelią galvą aukštyn
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E. Vitonienė ir U. Vitonytė: 
„Žmogui labai svarbu būti savo kelyje ir nebijoti jo ieškoti“

Žurnalistams ir 
viešųjų ryšių 
atstovams – 

pasieniečių darbas iš 
labai arti
9 psl.

Simona Dailydaitė

Eglė Vitonienė ir Ugnė Vito-
nytė – kūrybinis šeimos due-
tas. Menininkes jungia labai 
stiprus mamos ir dukros ry-
šys, nuolatinis palaikymas ir 
motyvacija, o tai augina spar-
nus, leidžia skleistis kūrybi-
niam potencialui, atrasti vis 
naujų spalvų, raiškos būdų ir 
idėjų. 

Menininkė E. Vitonienė prisi-
mena, kad pirmoji pažintis su 
akvarele prasidėjo dar studijų 
metais – ją pakerėjo akvarelės 
spalvos ir kūrybinio išpildymo 
galimybės. „Nekantriai laukda-
vau kiekvienos tapybos paskai-
tos, kurioje galėdavau panirti į 
savąjį pasaulį, apsigaubti kūry-

bos skraiste ir kurti, neskaičiuo-
jant laiko, tapant, susiliejant su 
kuriamu darbu. Puikiai prisime-
nu, kai pakviesta budėti į valgy-
klą, griežtai atsisakiau, nes tą-
dien būtent akvarelė buvo mano 
sielos šauksmas. Ir tą dieną nu-
tapytas natiurmortas buvo ypa-
tingas, gilus, sulaukė daugybės 
komplimentų, puikių įvertinimų. 
Pastarasis kūrinys pateko tarp 
geriausių eksponatų ir papuošė 
Kauno taikomosios menų moky-
klos fojė. Tai buvo tarsi ženklas, 
vidinis šauksmas, parodęs, ką 
užvis labiausiai noriu daryti. Kai 
gimė Ugnė, visi šeimoje paste-
bėjo, kad ji – labai žingeidus, 
sumanus ir labai kūrybingas 
vaikas. Jai nereikėjo triukšmin-
gų žaidimų, kompanijos. Pasiė-

musi popieriaus lapą, ji valandų 
valandas piešdavo, o piešiniai 
stebindavo savo vizualizacija, 
meniniu pajautimu. Buvo pana-
šu, kad ji jau gimė, kaip sakoma, 
su pieštuku rankoje. Lipdyda-
vo, kurdavo, pati savo lėlytėms 
siūdavo rūbelius – mamos šir-
dis džiūgavo. Nuo antros kla-
sės Ugnė pradėjo lankyti dailės 
mokyklą, kurią sėkmingai bai-
gė. Kūrybinį polėkį dukra atgai-
vino, ruošdamasi studijoms Vil-
niaus dailės akademijoje – įgijo 
interjero dizainerės specialybę. 
Nors buvo baigusi dailės moky-
klą, tačiau akvarelė jai buvo vi-
siškai nepažįstama saviraiškos 
priemonė. Stebėdama mano 
kūrybinių darbų procesą, ban-
dė sukurti ką nors naujo, ki-

taip, tiesiog nebegalėjo sustoti. 
Mūsų bendri piešiniai vis kau-
pėsi stalčiuose ir, kai jau nebeli-
ko laisvos vietos, nusprendėme 
įrėminti ar kažkam padovanoti. 
Paskatintos artimųjų, nuspren-
dėme sudalyvauti mugėje. Ne-
trukus pastebėjome, kad mūsų 
sukurti darbai žmonėms labai 
patinka ir kelia pačias geriau-
sias emocijas“, – mintimis apie 
užgimusį kūrybinį šeimos tan-
demą dalijosi Eglė. 

„Visi šie pomėgiai ir darbai 
buvo įkvėpti šeimos. Buvo gera 
augti ir stebėti gražų tėvų pa-
vyzdį, norą viską daryti savomis 
rankomis, dalytis sukaupta pa-
tirtimi, žiniomis. 

Kūrėjas jungia labai stiprus mamos ir dukros ryšys, nuolatinis palaikymas ir motyvacija/Justino Kygos nuotrauka

5 psl.
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„Keliauk Lietuvoje“ vadovas 
džiaugėsi Druskininkų įdirbiu 

turizmo srityje

Tai, kad Druskininkai yra vieni iš Lietuvos turizmo lyderių, 
patvirtino ir trečiadienį savivaldybėje apsilankęs Lietuvos 
turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ vadovas Dalius 
Morkvėnas. Susitikime su Druskininkų savivaldybės vadovais 
agentūros vadovas supažindino su „Keliauk Lietuvoje“ veikla, 
analizavo Lietuvos turizmo problemas. 

„Su turizmo plėtra Lietuvoje ne viskas gerai, ypač daug problemų 
– savivaldybėse. Žinoma, Druskininkų kita situacija, jūs dirbate 
pavyzdingai“, – sakė D. Morkvėnas. 

Agentūros direktoriaus nuomone, valstybė ir savivaldybės per mažai 
investuoja į turizmą, taip pat nėra metodikos, kaip tiksliai užfiksuoti į 
Lietuvą atvykstančių turistų skaičių. 

„Nematome apie 30 proc. atvykstančių turistų, nes kai kurie iš jų 
apsistoja kaimo turizmo sodybose, privačiame sektoriuje, o mes apie 
tai negauname duomenų. Taip pat iki šiol nėra sukurta sistema, kuri 
fiksuotų konkrečių turizmo objektų lankytojų skaičių“, – pastebėjo D. 
Morkvėnas.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pastebėjo, 
kad Lietuvoje per mažai investuojama į turizmo reklamą. Jis sakė, 
jog Druskininkai neskaičiuoja lankytojų, kurie vienai dienai atvyksta į 
kurortą, bet siekia, kad būtų kuo daugiau turistų – svečių, nakvojančių 
Druskininkuose. 

„Turizmo reikalus mes sprendžiame kartu su verslu, todėl kasmet 
sulaukiame vis daugiau turistų“, – sakė meras.

Susitikimo metu pastebėta, kad reikia nuolatinio Turizmo informacijos 
centrų ir „Keliauk Lietuvoje“ bendradarbiavimo, o R.Malinauskas 
pripažino, jog labai naudingos būtų ir „Keliauk Lietuvoje“ konsultacijos 
dėl dalyvavimo įvairiose tarptautinėse turizmo parodose. 

Agentūros vadovas D. Morkvėnas supažindino su „Keliauk Lietuvoje“ veikla, analizavo 
Lietuvos turizmo problemas/Laimučio Genio nuotrauka

Savivaldos dieną druskininkiečiai paminėjo, 
kaudamiesi Protų kovose 

Kadangi Druskininkai laikoma viena iš 
sėkmingiausiai besitvarkančių šalies savivaldybių, 
Savivaldos diena druskininkiečiams – ne formali 
šventė, o proga pasidžiaugti nuveiktais darbais ir 
rikiuoti planus ateičiai. 

Savivaldos dienos proga praėjusį ketvirtadienį 
druskininkiečiai ir kurorto svečiai buvo pakviesti 
nemokamai aplankyti Miesto muziejų, pasidairyti 
Savivaldybėje, Viešojoje bibliotekoje gauti 
nemokamus skaitytojų bilietus ir su gidu pasivažinėti 
po Druskininkus apžvalginiu traukinuku. 

Savivaldos dienos finalinė dalis persikėlė į „Snow 
Areną“, kurioje Savivaldybės bendruomenių 
sudarytos komandos buvo pakviestos 
pademonstruoti savo intelektą ir susikauti Protų 
kovose. 

Sveikinimo žodį taręs Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas padėkojo 
druskininkiečiams už pastangas, sprendžiant 
bendruomenės problemas, inicijuojant naujus 
projektus ir surandant jų įgyvendinimo kelius. 

„Savivaldybės yra pirminė valdžios grandis, kuri yra 
arčiausiai žmonių, todėl labai svarbu, kaip savivalda 

įgyvendinama realybėje“, – sakė meras. 
Druskininkų bendruomenę su Savivaldos diena 

taip pat pasveikino ir LR Seimo narys Zenonas 
Streikus. 

Dvidešimt komandų, kurias sudarė bendruomenių, 
Savivaldybės, ugdymo įstaigų, politikų, policijos 
ir kitų, su savivalda susijusių institucijų atstovai, 
pustrečios valandos jėgas išmėgino Protų kovose 
ir dar kartą įrodė, jog visi jie moka ne tik puikiai 
darbuotis Druskininkų labui, bet ir yra sukaupę 
solidų intelekto bagažą. 

Protų kovų dalyviai atsakinėjo į klausimus, 
susijusius su Druskininkais, atsakė į klausimus 
iš pačių įvairiausių pasaulio istorijos, literatūros, 
politikos sričių, parodė sugebėjimus muzikos 
baruose. 

Po ilgos ir permainingos kovos intelekto rungtynes 
laimėjo jungtinė Savivaldybės skyrių komanda 
„Meistras ir Margaritos“. Šiai komandai atiteko 
vertinga „Snow Arenos“ dovana. 

Vakaro metu netrūko geros nuotaikos, buvo daug 
juoko, smagaus judesio, o šventiškumo renginiui 
suteikė ir Dainoto Varno atliekamos dainos.

„Snow Arenoje“ Savivaldybės bendruomenių sudarytos komandos buvo pakviestos pademonstruoti savo intelektą ir susikauti Protų 
kovose/Laimučio Genio nuotrauka

Druskininkuose lankėsi naujasis Vyriausybės 
atstovas Alytaus apskrityje

Druskininkų  savivaldybės informacija

Vizito pas merą R. Malinauską metu J.Arlauskas papasakojo apie 
savo planus, atliekant Vyriausybės atstovo misiją, pažadėjo kons-
truktyvų bendravimą visais savivaldos klausimais/Laimučio Genio 
nuotrauka

Vykdant Vyriausybės atstovų apskrityse 
įstaigų pertvarką, pasikeitė ne tik tarnybų 
skaičius, bet ir Vyriausybės atstovai. 
Trečiadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi 
neseniai paskirtas Vyriausybės atstovas 
Vilniaus ir Alytaus apskrityse advokatas 
Julius Arlauskas. Jis po pertvarkos pakeitė ne 
vienerius metus Vyriausybės atstovės Alytaus 
apskrityje pareigas ėjusią Ona Balevičiūtę. 

Vizito pas Druskininkų savivaldybės merą Ričardą 
Malinauską atvykęs J.Arlauskas papasakojo 
apie savo planus, atliekant Vyriausybės atstovo 
misiją, ir pažadėjo konstruktyvų bendravimą visais 
savivaldos klausimais.

Naująjį Vyriausybės atstovą į Druskininkus 
palydėjo O. Balevičiūtė, kuri dabar dirba J. Arlausko 
patarėja. 

Pagal 2019 metų liepos 2 dieną įsigaliojusią 
pertvarką, Vyriausybės atstovų skaičius sumažėjo 
nuo dešimties iki penkių. Nuo liepos 2 dienos iki šiol 
veikusios dešimt Vyriausybės atstovų apskrityse 
tarnybų buvo reorganizuotos į vieną Vyriausybės 
atstovų įstaigą. Vietoje dešimties Vyriausybės 
atstovų savivaldybių administracinę priežiūrą vykdys 
penki Vyriausybės atstovai – po vieną Vilniaus 
ir Alytaus, Kauno ir Marijampolės, Panevėžio ir 
Utenos, Klaipėdos ir Tauragės bei Šiaulių ir Telšių 
apskrityse.

Pagrindinė Vyriausybės atstovo funkcija – 
prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos, 
įstatymų ir ar vykdo Vyriausybės sprendimus.

Kviečiame teikti paraiškas gauti paramą  
pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio 

rėmimo programą 2019-2021 metams
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja žemdirbius, pageidaujan-

čius 2019 m. gauti finansinę paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo 
programą (toliau – Programa), teikti paraiškas Savivaldybės administracijai.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. vasario 25 d. įsa-
kymu Nr. V35-139 patvirtino Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programos 2019-
2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmi-
mo programos projektui finansuoti formą ir Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio 
rėmimo programos 2019-2021 metams projektų vertinimo ir atrankos komisiją.

Programos tikslas – pilnai ar iš dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio 
veiklos subjektų įgyvendintiems ir vykdomiems Programos projektams (toliau – 
Projektai) Druskininkų savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Programos tikslą ir už-
davinius, nustatyti paramos teikimo prioritetai:

1. skatinti pieninių veislių galvijų laikytojus investuoti į pirminės žemės ūkio ga-
mybos plėtrą; skatinti ūkyje pagaminto žalio pieno perdirbimą ir dalyvavimą moky-
muose; registruotis ir būti patvirtintam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
gyvūninio maisto tvarkymo subjektu vykdant nustatytą veiklą (mažais kiekiais ga-
minant žalią pieną ir pieno gaminius);

2. skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus investuoti į prevencines priemones, siekiant 
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos;

3. skatinti kiaulių laikytojus investuoti, įgyvendinti ir laikytis privalomųjų biologi-
nio saugumo reikalavimų mažuose kiaulininkystės ūkiuose;

4. skatinti bičių laikytojus investuoti ir vykdyti bitynuose varozės kontrolę, kad 
galima būtų sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze;

5. skatinti arimo arkliais tradicijas, teikiant paramą artojams dalyvauti varžytu-
vėse;

6. skatinti ir stiprinti Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio konsoli-
duojančią, švietėjišką ir organizacinę veiklą, skleisti gerąją kaimo plėtros patirtį;

7. remti, Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 
metams projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymu, kitas veiklas, kurios su-
sijusios su pirmine žemės ūkio gamyba ir aktualios Druskininkų krašto ŽŪV su-
bjektams.

Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmi-
mo programos projektui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės 
interneto svetainėje, adresu: www.druskininkai.lt Savivaldybės naujienose ir sky-
riuje Pradžia >> Veiklos sritys >> Žemės ūkis >> Žemės ūkio valdos ir ūkininkų 
ūkiai arba paspaudus internetinę nuorodą https://www.druskininkai.lt/go.php/lit/
Zemes-ukio-valdos-ir-ukininku-ukiai

Paraiškos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai adresu, Vilniaus 
al. 18, 66119 Druskininkai. Paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, 
įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai.

Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį 
nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Drus-
kininkai), tel. 8 614 25826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Naujasis Kultūros centras tvirtai stojasi ant kojų ir kelią galvą aukštyn 
Druskininkų kultūros centro 

statybos sparčiai iriasi į prie-
kį, statybvietėje kasdien pluša 
per pusšimtis įvairių profesi-
jų statybininkų. Iki gruodžio 1 
dienos planuojama atlikti dar-
bų už maždaug 4,2 mln. eurų. 

Statybos darbų sutartis pasi-
rašyta su UAB „Statybų kodas“. 
Darbų pradžia – 2019 metų ba-
landis. Projekto vertė – apie 29 
mln. eurų.

Penktadienį Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas ir kiti Savivaldybės vado-
vai susitiko su rangovais ir aptarė 
statybų darbų bei finansavimo 
eigą. Tokie susitikimai organizuo-
jami kiekvieną savaitę ir objek-
te, ir Savivaldybėje tam, kad ope-
ratyviai būtų aptariami aktualūs 
klausimai. 

Praėjusią savaitę meras R. Ma-
linauskas, Administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė, Inves-
ticijų ir turto valdymo skyriaus 
vedėjas Algirdas Svirskas kartu 
su Seimo nariu Zenonu Streikumi 
lankėsi Vidaus reikalų ministerijo-
je, Seime, ten aptarė ES progra-
mas ir kitas galimas lėšas, ieš-

kant įvairių finansavimo šaltinių 
Kultūros centro statybai. 

Druskininkų savivaldybės Inves-
ticijų ir turto valdymo skyriaus ve-
dėjas A. Svirskas teigė, jog kultū-
ros centro statybos finansavimas 
vyksta sklandžiai.

Jo teigimu, Druskininkų savi-
valdybė 2019 metų biudžete šio 
objekto statybai numatė 2 mln. 
eurų, šie pinigai – iš Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centro 
AQUA parko gauti dividendai. Po 
ilgų susirašinėjimų su Vyriausybe 

Kultūros centro projektas šią va-
sarą buvo įtrauktas į Valstybės in-
vesticijų programą, tačiau šiems 
metams minėtam objektui finan-
savimas iš valstybės nebuvo nu-
matytas.

„Galime pasidžiaugti, kad mums 
vis dėlto pavyko šiemet gauti pini-
gų iš valstybės – jau turime Kul-
tūros ministerijos sprendimą šiais 
metais nepanaudotus kitų savi-
valdybių pinigus perduoti Drus-
kininkų kultūros centro statybai. 
Jau parengtas Vyriausybės nuta-

rimo projektas, kuris derinamas 
su Finansų ministerija dėl šių lėšų 
skyrimo Druskininkams. 

Tikimės, jog spalio pabaigo-
je šis sprendimas bus patvirtin-
tas ir artimiausiu metu 1,8 mln. 
eurų pasieks Savivaldybės sąs-
kaitą. Dedame visas pastangas, 
kad šiemet mums pavyktų gauti ir 
daugiau lėšų Kultūros centro sta-
tybai“, – sakė A. Svirskas. 

Kaip pasakojo šį projektą kuruo-
janti savivaldybės Ūkio skyriaus 
vyriausioji specialistė Veronika 
Muzikevicienė, nuo statybų pra-
džios iki spalio 1 dienos rangovas 
UAB „Statybų kodas“ atliko dar-
bų už beveik 3 mln. eurų. Atlikti 
pastatų ardymo, pamatų duobės 
žemės kasinėjimo, pastato dalies 
polių, pamatinių sijų įrengimo dar-
bai bei pradėti rūsio sienų beto-
navimo ir hidroizoliacijos darbai. 

V. Muzikevicienė pastebė-
jo, jog pagal techninį projek-
tą, apatiniame būsimojo Kultū-
ros centro pastato aukšte bus 
įrengta daug įvairių patalpų – 
nuo rūbinės iki repeticijų salių, 
todėl užsakinėjamos itin tvir-
tos perdangos, naudojamos til-

tų statyboje.
Kultūros centro darbams vado-

vaujantis rangovo atstovas Da-
rius Kristauskas pasakojo, jog 
visi darbai vykdomi pagal planą, 
kasdien statybų aikštelėje dirba 
net dvi betonuotojų brigados, ku-
rios betonuoja labai aukštus pas-
tato pamatus. 

Paklaustas apie iššūkius, su 
kuriais susidūrė kultūros cen-
tro statybininkai, D. Kristauskas 
pasakojo, kad teko iškasti labai 
gilią duobę pamatams, o pas-
kui išvežti iškastą gruntą, ku-
rio susidarė apie 20 tūkst. tonų. 
Jis sakė, jog tam tikrų sprendi-
nių pareikalavo netoliese esan-
čių pastatų kaimynystė bei šilu-
mos trasos perkėlimas. 

Paklaustas, ar žiemą kultūros 
centro statybos bus užkonser-
vuotos, D. Kristauskas teigė, jog 
viskas priklausys nuo žiemos 
ypatumų: „Jei žiema nebus šal-
ta, kaip pastebime paskutiniais 
metais, galėsime dirbti, turime 
specialių, žemoms temperatū-
roms pritaikytų statybinių me-
džiagų, todėl darbai gali vykti ir 
žiemą“.

„Džiaugiamės, kad statybos 
darbai vykdomi sklandžiai, ran-
govas – patikimas. Kiekvieną 
savaitę rengiame darbo grupės 
susitikimus ir aptariame visus 
šiuo objektu susijusius klau-
simus. Turime svajonę Druski-
ninkų kultūros centro statybą 
užbaigti iki 2021 metų, kai Drus-
kininkuose vyks Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynės. Turint rei-
kiamą finansavimą, tai tikrai yra 
įmanoma“, – teigė Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
direktorė V. Jurgelevičienė.

Druskininkų kultūros centro statybos sparčiai iriasi į priekį, statybvietėje kasdien pluša per pusšimtis įvairių 
profesijų statybininkų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Prieš pusmetį prasidėję Druskininkų kultūros centro statybos sparčiai iriasi į priekį/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Druskininkai tiesia kelius naujoms investicijoms
Siekdama pateisinti lyderio 

vaidmenį investicijų pritrauki-
mo srityje, Druskininkų savival-
dybė toliau ieško būdų suteikti 
kuo didesnių galimybių poten-
cialiems investuotojams. Šią sa-
vaitę savivaldybėje lankėsi Na-
cionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos atsto-
vai Z. Kviekienė ir A. Zulonas. 
Susitikime su Savivaldybės va-
dovais, skyrių vedėjais buvo ap-
tarti kai kurių Druskininkuose 
esančių žemės sklypų perdavi-
mo valdyti patikėjimo teise savi-
valdybei klausimai.

Šiemet buvo supaprastinti že-
mės sklypų perdavimo savivaldy-
bėms valdyti patikėjimo teise prin-
cipai. Anksčiau valstybinės žemės 
sklypų valdymo patikėjimo teise 
klausimus spręsdavo Vyriausybė 
savo nutarimu, šis procesas buvo 
nepatogus ir ilgai užtrukdavo. Pa-
gal naująją tvarką, šią procedūrą 

atlikti teisė suteikta Nacionalinei 
žemės tarnybai (NŽT). Dera pa-
stebėti, jog prie šios visoms savi-
valdybėms parankaus pakeitimo 
nemažai prisidėjo ilgametis Lietu-
vos savivaldybių asociacijos prezi-
dentas, Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

Druskininkų savivaldybės va-
dovai su NŽT atstovais tarėsi dėl 
keturių sklypų perėmimo valdyti 
patikėjimo teise, nes juose numa-
tytos investicijos.

Viečiūnų fabriko teritorijoje pla-
nuojama steigti stambiagabaričių 
atliekų surinkimo aikštelę, aptartos 
ir aerodromo, geležinkelio ruožo da-
lyje esančių komercinių sklypų per-
ėmimo ir panaudojimo galimybės.

Savivaldybės administracijos di-
rektorės Vilmos Jurgelevičienės 
teigimu, šiuos sklypus perėmus 
Savivaldybės žinion, bus sudary-
tos sąlygos pritraukti naujų inves-
tuotojų. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai susitikime su Savivaldybės atstovais aptarė kai kurių Druskinin-
kuose esančių žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybei klausimus/Laimučio Genio nuotrauka
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Viešoji biblioteka kviečia dalyvauti teminėje 
akcijoje „Senjorų dienos internete“

Spalio 21-25 d. Viešojoje bi-
bliotekoje rengiami projekto 
„Prisijungusi Lietuva“ inter-
neto seminarai, kurių metu 
senjorai ir visi norintieji sma-
gioje draugijoje kasdien nuo 
11 val. galės žiūrėti vis kitas 
vaizdo transliacijas, užduoti 
klausimus ir pasipraktikuoti. 
Seminaruose įvairių sričių 
ekspertai ir žinomi Lietuvos 
žmonės dalinsis žiniomis, pa-
tirtimi apie interneto ir tech-
nologijų privalumus skirtin-
gose sferose, o senjorai iš 
visos Lietuvos internetu galės 
užduoti ir gauti atsakymus į 
jiems rūpimus klausimus. 

„Senjorų dienos internete 
2019“ transliacijų temos:

Spalio 21 d. – Technologijų 
vitaminai. Aptarsime, kokia e. 
recepto nauda Jums? Kur ieškoti 
patikimos informacijos apie Lietu-
voje registruotus ir kompensuoja-
mus vaistus. Ypatingos transliaci-
jos viešnios pristatys technologijų 
pagalbą ir naudą sportuojant.

Spalio 22 d. – Pats sau gidas. 
Keliauti galima patogiai ir pigiai! 
Kviečiame kartu su transliacijos 
dalyviais planuoti keliones Lie-
tuvoje ir ne tik. Sužinosite, kaip, 
naudojantis technologijomis, 
planuojamos kelionės viešuoju 
transportu, nuosavu automobiliu 
ar lėktuvu, kaip rasti viešbučius, 
lankytinus objektus ar pramogas, 
žemėlapyje.

Spalio 23 d. – Bankas tavo 
delne. Šiandien bankas telpa 
telefone, o asmeninis biudžetas 
– mokėjimo kortelėje. Kaip įgyti 
pasitikėjimo, naudotis šiais įran-
kiais? Transliacijos metu Lietu-
vos bankų asociacijos ir finansų 
ekspertai pasidalins paprastais ir 
praktiškais patarimais, kaip tvar-
kytis su savo pinigais moderniai 
bei saugiai.

Spalio 24 d. – Bendravimo 

mados. Ar prisimenate savo pir-
mąjį kvietimą į pasimatymą? O ar 
žinote, kaip tai vyksta šiandien? 
Per transliaciją aptarsime šiuolai-
kinius skaitmeninio bendravimo 
būdus, tendencijas. Dalinsimės 
patarimais, kaip socialiniuose tin-
kluose bendrauti ne tik smagiai, 
bet ir saugiai, o transliacijos pa-
baigoje paskelbsime senjorams 
skirtą konkursą!

Spalio 25 d. – Išmanusis dar-
žas. Ruduo – tai metas, kai daržai 
ir sodai ruošiasi žiemos miegui, o 
Jūsų laukia daugybė užduočių, 
todėl geriausia jas sudėlioti priori-
tetine tvarka. Dr. Algirdas Amšie-
jus su Jumis mielai dalinsis pata-
rimais ir rekomendacijomis apie 
sodo paruošimą žiemai. Neturite 

erdvės daržininkauti? Papasako-
sime, kaip internetas, meilė dar-
žui, sodui ir turima žemė sujungia 
bendruomenes.

Akcijos „Senjorų dienos inter-
nete 2019“ tikslas – skatinti vy-
resnio amžiaus žmones drąsiai 
jaustis skaitmeninėje erdvėje, pa-
žinti grėsmes bei netikras žinias, 
saugiai ir atsakingai naudotis 
aktualiomis e. paslaugomis, nuo-
lat tobulinti savo skaitmeninius 
įgūdžius.

Daugiau informacijos www.pri-
sijungusi.lt arba artimiausioje 
bibliotekoje.

Druskininkų savivaldybės 
Viešosios bibliotekos 

informacija

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame  Druskininkų ligoninės vidaus ligų 
skyriaus vedėjai Nijolei Šavelskienei  bei slaugytojoms ir vi-
sam kitam kolektyvui už profesionalų darbą, atidumą ir rū-
pestį, slaugant mylimą žmoną bei mamą. Linkime Jums svei-
katos ir ištvermės sunkiame  ir labai atsakingame darbe.

Nuoširdžiai dėkoja Šarkauskai

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.

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

Rudens sutemas nušvieskime 
moliūgų šypsenomis

Prasidedant tamsiajam metų sezonui, 
Druskininkai kviečia nepasiduoti niū-
roms nuotaikoms ir vėl ruošia dar vieną 
staigmeną kurorto svečiams ir vietos 
bendruomenei.
Šeštadienį, spalio 26 dieną, nuo 14 val. ku-

rorto centre prasidės „Arbatos ir šviečiančių 
moliūgų“ šventė, kuri tęsis iki pat vakaro. 
Vilniaus alėjoje, tarp paminklo Karaliui Min-
daugui ir Gydyklų parko muzikinio fontano, 
bus rengiama arbatos degustacija, o ben-
druomenės, jei bus dosnios, kvies paragauti 
iš moliūgų pagamintų patiekalų.
Sutemus, šią erdvę papuoš Druskininkų 

bendruomenės išskaptuoti šviečiantys mo-
liūgai. 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@druskininku-
kulturoscentras.lt, tel. (8 313) 53122) apie iš 
moliūgų ketinamus paruošti patiekalus ir ne-
ragautas arbatas, kuriomis vaišinsis šventės 
svečiai. 

Druskininkų kultūros centras
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E. Vitonienė ir U. Vitonytė: 

„Žmogui labai svarbu būti savo kelyje ir nebijoti jo ieškoti“atkelta iš 1 psl.

Tėvai formuoja charakterį, elg-
seną, tai – terpė, kurioje formuo-
jasi mažas žmogus, individas. 
Mama visuomet sakydavo – žmo-
gus turi daryti tai, kas jam arčiau-
siai širdies. Kad jaustų harmoniją, 
pilnatvę, gebėtų save realizuoti. 
Nesijausi visavertis, darydamas 
tai, kas tau nepatinka ir netinka. 
Tad akvarelė ir teptukas – visų 
mūsų darbų pradžių pradžia. Kar-
tais mama lieja akvarelę, o aš su-
kurtą vaizdą pildau grafiniais fra-
gmentais. Kuriame pagal autorinę 
techniką, džiaugiamės, kad mūsų 
darbai virsta meno ir sielų sam-
plaika. Daugelis nustemba, išgir-
dęs ir mūsų kūrybinio dueto pa-
vadinimą. Jaustukas „kapt“ dažną 
pralinksmina, sukelia šypsnį, geri-
na nuotaiką, o mums jis – optimiz-
mo užtaisas. Pavadinimą galvojo-
me vis kitokį, kol „kapt“ sudėliojo 
visus reikiamus taškus“, – pasa-
kojo Ugnė.

Anot pašnekovių, ypatingai svar-
bus yra puikus tarpusavio ryšys, 
šeimos vienybė ir palaikymas. „Vy-
ras ir tėtis Darius – mūsų rams-
tis, uola. Jis yra žmogus, kuriuo 
didžiuojamės ir kurį labai mylime 
dėl jo visapusiško palaikymo, ska-
tinimo, paramos. Nuolat mus ragi-
na – tik eikit, tik darykit, tik kurkit. 
Sulaukiame nuolatinės paskatos iš 
sūnaus ir brolio Pauliaus, inžineri-
jos dėstytojo, iš jo nuolat girdime 
nuoširdžių komplimentų“, – šypso-
josi kūrėjos.

Pirmoji autorinė menininkių 
paroda buvo organizuota kepy-
klėlėje „Boulangerie“. Tada eks-
ponuota 22 miniatiūrų paroda 
pavadinimu „Vasaros prisilieti-
mas“. Po 7-erių metų pertraukos 
Druskininkų amatų centre „Menų 
kalvė“ buvo pristatyta antroji kū-
rėjų paroda „Kartu – saldu“ su 
improvizuota menine degustaci-
ja. Parodos lankytojai, padedami 
menininkių, buvo pakviesti lie(s)
ti akvarelę. 

„Pavadinimo kilmė įprasmi-

no mūsų laiką kartu, kūrybos 
akimirkas – saldu drauge kurti, 
būti, įkvėpti vienai kitą. Buvo la-
bai džiugu ir ypatinga, kad susi-
rinko tiek daug žmonių, kuriems 
toks svarbus menas, kurie nori 
pamatyti, pajausti, paliesti. Juk 
pastaruoju metu daug žmonių le-
kia, skuba, bijo kažko nespėti, ne-
padaryti, pamiršti. Įsisuka rutino-
je, nespėja apsidairyti, kas aplink 
juos yra gražaus, tikro. O čia ėmė 
piešti, tapyti, lieti, lyg panirda-
mi į kitą pasaulį. Žmonėms rei-
kia meno ir tokių edukacijų, par-

odų, susibūrimų. Tai motyvuoja 
kurti, dalytis, organizuoti vis nau-
ją parodą, kviesti susirinkti drau-
ge. Džiaugiamės, kad atsiran-
da ir tokios prasmingos erdvės, 
kaip amatų centras „Menų kalvė“, 
į kurį atėjęs žmogus gali atitrūkti 
nuo rutinos, kasdienos šurmulio, 
streso. Juk grožis tikrai nugalės 
pasaulį!“, – mintimis dalijosi Eglė.

„Kapt“ ženklas atveria išskirtinį 
ir įdomų kūrybos pasaulį: akvare-
lės potėpiais nuspalvintus atviru-
kus, paveikslus, medinius akse-
suarus, papuošalus, išskirtinius, 

jaukius ir personalizuotus atviru-
kus, meninio karpymo darbus. 

Pašnekovės džiaugėsi, kad pa-
grindinė jų gyvenimo ašis – kū-
ryba. O jas įkvepia daug išorinių 
faktorių: pašnekesiai su žmo-
nėmis, pasibuvimai su artimais 
žmonėmis, naujos vietos, kelio-
nės, gamtos grožis, važiavimas 
dviračiu ar net maisto gaminimas.

„Mes negalime būti vieniši, 
žmogui reikia kito žmogaus, jo 
įvertinimo, pagalbos. Mūsų kū-
riniai gimsta iš sukauptų gerų 
jausmų pertekliaus, noro ener-
giškai papildyti kitą žmogų, su-
teikti jam puikių emocijų. Džiau-
giamės, kai mūsų kūriniai žadina 
pozityvius jausmus, į juos žiū-
rima ir gėrimasi. Nuo pat savo 

kūrybinio kelio pradžios žinojo-
me, kad mūsų sukurti darbai turi 
džiuginti ir įkvėpti. Amatų centre 
„Menų kalvė“ vedamais eduka-
ciniais užsiėmimais, parodomis, 
darbų ekspozicijomis norime 
įkvėpti kuo daugiau žmonių, už-
burti juos meile kurti, patirti kūry-
bos džiaugsmą. Suvienijus mūsų 
abiejų jėgas, galima ir į aukš-
čiausius kalnus užlipti. Viena kitą 
skatiname eiti vis pirmyn, džiau-
giamės buvimu kartu. 

Drauge praleistas laikas mums 
– pats geriausias. Visiems linki-
me atrasti savo kelią bet kokiame 
amžiuje. Žmogui yra labai svarbu 
būti savo kelyje ir nebijoti jo ieš-
koti“, – linkėjo menininkės Eglė ir 
Ugnė.

 „Kapt“ ženklas atveria išskirtinį ir įdomų kūrybos pasaulį/Asmeninio archyvo nuotrauka

 Kūryboje menininkės įprasmina kartu praleistą laiką, joms „saldu drauge kurti“/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkai – patrauklus miestas ir iš emigracijos sugrįžtantiems tautiečiams
Gabrielė Marcinkevičiūtė

Statistikos departamento 
duomenys džiugina šalį vis 
mažesniais išvykstančiųjų ir 
didėjančiais parvykstančių-
jų tautiečių bei atvykstančių-
jų užsieniečių srautais. Ne-
menką įtaką tam daro kylantys 
atlyginimai mūsų valstybėje. 
Nors didesnių galimybių re-
gionais laikomi didieji šalies 
miestai, sugrįžtančiųjų sulau-
kia ir mažesni miesteliai. Džiu-
gesį kelia ir į mūsų miestą iš 
užsienio parvykstantys gy-
venti lietuviai bei gyvenimą ir 
verslo plėtrą Lietuvoje pasirin-
kę užsieniečiai. Į Druskininkus 
su šeima gyventi atvykęs „At-
gimimo“ mokyklos mokslei-
vis Luke Gallagher mielai pa-
sidalijo įspūdžiais apie mūsų 
kurortą bei didžiausius sun-
kumus, bandant įveikti kalbos 
barjerą.

– Kiek laiko praleidai Airijoje 
ir kieno iniciatyva persikėlėte 
gyventi į Lietuvą?

– Šiuo metu man 15 metų. Airi-
joje aš gimiau, ten praleidau 11 
metų. Mano tėtis – airis, mama 
– lietuvė. Į Lietuvą persikėlėme 
mamos iniciatyva. Ji pasitarė su 
tėčiu ir nusprendė, kad Lietuvoje 

gyventi bus geriau. Pasirinkome 
Druskininkus. Čia gausu pramo-
gų – slidinėjimo trasos, vandens 
parkas. Airijoje veiklos bei už-
imtumo buvo labai nedaug. Ten 
beveik kasdien lyja, smagu tik 
tai, kad Airijoje žmonės – šilti ir 
draugiški.

– Papasakok apie savo po-
mėgius?

– Man patinka slidinėti snie-
glente, todėl pakankamai dažnai 
lankausi Druskininkų „Snow Are-
noje“. Taip pat man visada patiko 
fotografuoti telefonu. Vėliau, kai 
gavau dovanų fotoaparatą, pra-
dėjau dar labiau domėtis fotogra-
fija. Nemažai dalykų sužinojau ir 
išmokau internete.

– Kaip sekėsi mokytis lietu-
vių kalbos?

– Lietuvių kalba, manau, la-
bai sunki. Kai čia atvykau, visiš-
kai nemokėjau kalbėti lietuviš-
kai, nors supratau viską, ką man 
sakydavo kiti. Airijoje sekmadie-
niais lankydavau lietuvišką mo-
kyklą, kurioje taip pat sekėsi ne 
itin gerai. Pirmoji diena moky-
kloje Lietuvoje buvo įdomi, la-
bai jaudinausi, nežinojau, ko ti-
kėtis. Visi mokykloje su manimi 
kalbėjo lietuviškai, o aš atsaki-
nėjau angliškai. Ne visi mokyto-

jai moka anglų kalbą, todėl kla-
sės draugai padėjo susikalbėti. 
Draugų pagalba man labiausiai 
padėjo mokytis kalbos, stengiau-
si kuo daugiau kalbėti lietuviš-
kai. Jei pasakydavau žodį netei-
singai, jie man pasakydavo, kaip 
tarti taisyklingai, taip pat išmokė 
ir naujų žodžių. 

– Ar buvo sunku susirasti 
draugų?

– Dar čia neatvykęs, galvojau, 
kad draugų susirasti bus sunku ir 
nenorėjau palikti senųjų. Į Drus-
kininkus persikėlėme vasarą, to-
dėl užsiregistravau į JUC organi-
zuotą stovyklą. Ten man pavyko 
susirasti nemažai draugų. Moky-
kloje bendraklasiai taip pat ne-
blogai moka anglų kalbą, todėl 
su keliais iš jų taip pat užsimez-
gė draugystė. 

– Kaip įsivaizduoji savo atei-
tį? 

– Kaip ir anksčiau, taip ir da-
bar, norėčiau būti pilotas. Taip 
pat galvoju apie fotografijos stu-
dijas. Pats geriausias varian-
tas būtų, jei galėčiau skraidyti, 
o laisvalaikiu – fotografuoti. Dar 
nesu tikras, kur norėčiau gyven-
ti ateityje. Norisi nuvykti į Ame-
riką, galbūt kuriam laikui sugrįž-
ti į Airiją.

Vienas iš Luko pomėgių – fotografavimas/Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotrauka
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Buvusios „Nemuno“ sanatorijos darbuotojai paminėjo įstaigos 50-metį

Regina Kriaučiūnienė

Seniausias Lietuvos kuror-
tas Druskininkai garsus visoje 
šalyje. Jis įsikūręs pietinėje 
Lietuvos dalyje, gražių Dzūki-
jos pušynų prieglobstyje, ant 
dešiniojo Nemuno upės kranto. 
Dainomis apdainuoto ir eilėmis 
apipinto Lietuvos upių tėvo Ne-
muno vardu buvo pavadinta ir 
didžiausia Druskininkų sanato-
rija. 1969 m. valstybės ir prof-
sąjungų lėšomis pastatytas 12 
aukštų pastatas (projekto au-
torius – E. Tamoševičius), savo 
forma priminė atverstą knygą. 
Tais laikais „Nemuno“ sana-
torijoje kasmet gydėsi ir jėgas 
atgaudavo 19 tūkst. ligonių iš vi-
sos tuometės Sovietų sąjungos. 

1969-aisiais spalio 1 dieną „Ne-
munas“ priėmė pirmuosius poil-
siautojus, taigi šiemet sanatorija 
būtų minėjusi jau 50-ąjį jubiliejų. 
Deja, ji buvo uždaryta ir nebe-
veikia... Bet buvusieji sanatori-
jos darbuotojai bendrauja toliau. 

Pastarąjį kartą susitikimas buvo 
organizuotas prieš porą metų, o 
praėjusį sekmadienį paminėti įs-
taigos įkūrimo jubiliejų restorane-
muzikiniame klube „Druskininkų 
Kolonada“ susirinko net 100 iš 
buvusių tuometės sanatorijos „Ne-
munas“ darbuotojų. 

Prieš šventinį renginį nemunie-
čiai susitiko Druskininkų Švč. Mer-
gelės Marijos Škaplierinės bažny-
čioje – Šv. mišias aukojo kunigas 
Vaidas Vaišvilas. Prisiminti Am-
žinybėn išėjusieji kolegos, pasi-
melsta už gyvųjų sveikatą. Po Šv. 
mišių visi susibūrė bendrai nuo-
traukai prie bažnyčios. Buvusieji 
tuometės „Nemuno“ sanatorijos 
ilgamečiai darbuotojai, kuriems 
dabar nuo 50 iki 90 ir daugiau 
metų, džiaugėsi ir vėl atradę vieni 
kitų draugystę ir bendrumą po to, 
kai teko išsiskirstyti, sanatorijai 
nutraukus veiklą. Juk kai mes dir-
bome, visi, nepaisant profesijos, 
tuomet užimtų pareigų, amžiaus, 
buvome labai bendruomeniški. 
Kolektyve nebuvo jokios atskir-

ties, nepriklausomai, ar dirbai 
gydytoju, ar valytoju. Visus vieni-
jo šiltas žmogiškas ryšys, bendri 
rūpesčiai bei džiaugsmai, kartu ir 
dirbome, ir šventes šventėme.

Sekmadienį organizuoto susiti-
kimo pradžioje tylos minute pa-
gerbėme išėjusiuosius Amžinojo 
poilsio. Vėliau daug kalbėjomės, 
papasakojome apie save. Pasi-
džiaugėme, kad kai kurie buvę 
sanatorijos darbuotojai pasiekė 
tikrai didelių laimėjimų. 

„Nemuno“ sanatorijoje gydy-
tojai Violeta ir Algirdas Kaubriai 
privatizavo ir naujam gyvenimui 
prikėlė „Draugystės“ sanatoriją, 
psichologas Zenonas Streikus 
ilgus metus vadovavo sanatorijai 
„Dainava“, o dabar išrinktas į LR 
Seimą. 

Daug buvusių Druskininkų „Ne-
muno“ sanatorijos specialistų, gy-
dytojų sėkmingai dirbo ir tebedir-
ba įvairiose kurorto sveikatinimo 
ir kitose įstaigose bei užsienyje. 
Susitikimo metu malonu buvo iš-
girsti sanatorijos vyr. gydytojo Al-

girdo Deščero prisiminimus apie 
darbą sanatorijoje, darbuotojus. 

O už pagalbą, organizuojant susi-
tikimą, širdingai dėkojame LR Sei-
mo nariui Z. Streikui, Druskininkų 
kultūros centro direktorei Rimutei 
Viniarskaitei, muzikantams, A. 
Deščerui, R. Žygui, O. Paplauskie-

nei, A. Smaliukienei, L. Žukauskie-
nei. Nuoširdi padėka Danutei Vaici-
kevičienei ir Žibutei Paliutienei. 

Dėkoju visiems, kurie atsiliepė 
ir atėjo į susitikimą. Ne veltui liau-
dies patarlė sako: „Kalnas su kal-
nu nesueina, o žmogus su žmo-
gumi sueina“. 

Druskininkų „Nemuno“ sanatorijos kolektyvas visuomet buvo darnus, veržlus ir energingas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Buvusios „Nemuno“ sanatorijos administracijos atstovai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Buvusieji „Nemuno“ sanatorijos darbuotojai sekmadienį susitiko paminėti įstaigos įkūrimo 50-metį/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka
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Gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos – 

Druskininkų kardiologijos centre
Druskininkų kardiologijos 

centre pacientus konsultuoja 
ir tyrimus atlieka gydytojas 
kraujagyslių chirurgas Jonas 
Gutauskas, dirbantis Respu-
blikinėje Vilniaus universiteto 
ligoninėje. 

Gydytojas kraujagyslių chi-
rurgas atlieka:

• kaklo kraujagyslių echoskopiją 
(duplex)

• galūnių (kojų ir rankų) krauja-
gyslių echoskopiją

• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, 
Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Užsakymo Nr. MDR-226-01

Bendras projektas sujungė 
Druskininkų ir Kėdainių meno mokyklas

Penktadienį Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
vadovai bei muzikos mokytojai 
priėmė didelį būrį kolegų iš Kė-
dainių muzikos mokyklos. Čia 
surengtas seminaras „Mokinio 
pažangos ir pasiekimų verti-
nimo metodika: Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
ir Kėdainių muzikos mokyklų 
patirtys“. 

Mokyklos direktorė Ona Olšaus-
kienė atvykusiems svečiams 
skaitė pranešimą ir pristatė 

mokyklos veiklas, vykdomas 
programas. Ji pasidžiaugė di-
dėjančiu mokinių skaičiumi, 
papasakojo, kad, įgyvendinus 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos projektą „Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
infrastruktūros tobulinimas“, 
buvo atnaujinta įstaigos materi-
alinė bazė bei aplinka. Susido-
mėję svečiai diskutavo, aptarė 
tolesnio bendradarbiavimo gali-
mybes, dalinosi gerąja patirtimi. 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas ug-
dymui Vytautas Andruškevičius 
pristatė pamokose naudojamus 
muzikos instrumentus. 

Šis susitikimas – tęstinis ben-
dradarbiavimo projektas. Moky-
klų atstovai susitiko ne pirmąjį 
kartą – pavasarį Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos va-
dovai bei mokytojai dalyvavo edu-
kacinėje išvykoje Kėdainiuose.

Druskininkų  M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos informacija

Susitiko Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Kėdainių muzikos mokyklos mokytojai, centre – direktorės R. Kutraitė ir O. 
Olšauskienė/Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Pasitikite žiemą švaresniu automobiliu. 
Pagelbėsiu Jums!

Vytauto g. 34, Druskininkai, 
tel. 8 654 35497

Duris atveria nauja „KETURI KAMPAI“ 
parduotuvė – moderni kokybiškų vonios ir 

virtuvės prekių vieta Druskininkuose

Spalio 21 dieną KETURI KAMPAI kviečia į šventinį naujos ir 
modernios vonios kambario parduotuvės atidarymą. Bendrovės 
parduotuvė įsikūrusi naujai pastatytose patalpose, adresu Drus-
kininkų g. 22, Druskininkai. Įmonės vadovų teigimu, beveik 300 
kv. m ploto užimančioje parduotuvėje klientams siūloma įsigy-
ti kokybiškų, šiuolaikiško dizaino vonios prekių. Savo svajonių 
vonios kambariui rasite tokių patikimų prekės ženklų produktų, 
kaip čekų kompanijos RAVAK, užtikrinančių aukščiausios koky-
bės, sertifikuotus gaminius, orientuotus į originalų dizainą, ku-
riems suteikiama ilgesnė garantija. Kompanijos HANSGROHE, 
taip pat GROHE maišytvuvai voniai ir virtuvei – išskirtinė formos 
ir funkcijos vienybė, ergonomiškumas bei individualumas. Jūsų 
stilingai, praktiškai ir patogiai virtuvei rasite šveicarų kompani-
jos FRANKE pažangių produktų (plautuvės, maišytuvai) bei to-
kių prekės ženklų, kaip FERRO, Alca, BEMETA, ROLTECHNIK, 
Pivot, Viega.

„Naujoje parduotuvėje yra patogiai suprojektuota erdvi ekspo-
zicijos salė, kurioje gausus vonios baldų pasirinkimas, todėl kie-
kvienas klientas gali vizualiai įvertinti bei išsirinkti sau tinkamą 
variantą. Itin platus spektras potinkinių ir išorinių WC rėmų, pa-
kabinamų unitazų, dušo kabinų. Įvairios prekių kainos tinka indi-
vidualiems poreikiams. Ši parduotuvė puikiai atitinka mūsų stra-
tegiją ir požiūrį – kokybiškos prekės Jūsų voniai“, – džiaugiasi 
įmonės vadovas.

KETURI KAMPAI kviečia visus apsilankyti naujojoje parduo-
tuvėje. Parduotuvės darbo laikas I-V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 
9 iki 15 val.

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

Tel. 8 674 61 640

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

Informuojame, kad 2019 m. spalio 30 d. 9 00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. 
Nr. 3865/0005:370), esančio Švendubrės k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3865/0005:940, Nemunykštis) 
savininkus, paveldėtojus ir naudotojus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 685 
05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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Druskininkų senjorai aktyviai dalyvavo Pagyvenusių žmonių dienai skirtuose renginiuose

Laimutė Radinienė
„Bočių“ linijinių šokių ansamblio 

„Rudenėlis“ šokėja

Į rugsėjo 28-tąją Vilniaus kul-
tūros, pramogų ir sporto rū-
muose organizuotą šokių festi-
valį „Senjorų šokių pynė 2019“, 
į kurį buvo pakviestas ir Drus-
kininkų „Bočių“ linijinių šokių 
kolektyvas „Rudenėlis“. Kaip 
savo įžanginiame žodyje pami-
nėjo Vilniaus Medardo Čoboto 
trečiojo amžiaus universiteto 
rektorė Zita Žebrauskienė, šis 
festivalis – 2017 metais su-
rengto festivalio „100 šokių 
pynė“, skirto Lietuvos šimtme-
čiui paminėti, tęsinys.

Festivalio dalyvius nuoširdžiai 
pasveikino pirmoji šalies ponia 
Diana Nausėdienė. Padėkojusi 
dalyviams už jų entuziazmą, ji pa-
minėjo, kad jaunimo gyvenimas ir 
tradicijų tęsimas daug priklauso ir 
nuo vyresnio amžiaus žmonių – 
tėvų ir senelių elgesio, auklėjimo 
bei tradicijų. Ponia Diana net ke-
turias valandas aktyviai stebėjo 
aštuoniolikos kolektyvų pasiro-
dymus ir juos palaikė plojimais, 
o koncerto pabaigoje nusifoto-
grafavo su visais dalyviais. Ak-
tyviausi buvo žemaičiai, atvykę 
iš Klaipėdos, Palangos, Kretin-
gos, Plungės, Telšių, Mažeikių, 
Naujosios Akmenės, Rietavo ir 
Raseinių. Dainavos šaliai atsto-
vavome tik mes, druskininkietės. 
Visi kolektyvai sušoko po tris 
įvairaus žanro šokius. Malonu, 
kad daugiausia plojimų mes su-
silaukėme už šokį su skraistėmis 
„Mėlynai pasipuošusios damos“. 
Po koncerto visi kolektyvai buvo 

apdovanoti padėkos raštais ir 
dovanėlėmis.

Diena pralėkė nepastebimai. 
Pakeliui namo, pradėjome ruoštis 

kitam pasirodymui –  buvome 
pakviesti dalyvauti VII-tajame 
Lietuvos asociacijos „Gimnastika 
visiems“ festivalyje „Auksinis am-
žius“, organizuotame  Paežerių 
dvare, Suvalkijos regiono kultūros 
centre. Festivalis truko dvi die-
nas, o mes atvykome tik į antros 
dienos renginius. Iš karto prista-
tėme savo programą, kurią bu-
vome atlikę Italijos Pesaro mieste 
2018 metais vykusiame Europos 
auksinio amžiaus festivalyje. 

Lietuvos gimnastikos asociaci-
jos pirmininkė Vilma Povilionienė 
informavo apie VII-ąjį Europos 
auksinio amžiaus festivalį, kuris 
2020 metais rengiamas Graikijoje 
Kretos saloje. Džiugu, kad mūsų 
kolektyvas kartu su kitomis ko-
mandomis vėl kviečiamas atsto-
vauti Lietuvai. Po mankštos, prak-
tinių užsiėmimų ir apdovanojimų 
apžiūrėjome patį Paežerių dvarą, 
apžvalgos bokštą, ledainę ir kitus 
dvaro pastatus, kuriuose dabar 
yra muziejus.

Džiugu, kad visą savaitę Drus-
kininkų pagyvenę žmonės ak-
tyviai dalyvavo Kultūros centro, 
visuomenės sveikatos biuro, „Bo-
čių“, Trečiojo amžiaus universi-
teto, K. Dineikos sveikatos klubo 
renginiuose. 

Žmonės vos tilpo ir „Draugystės 
sanatorijos“ Raudonojoje salėje 
surengtoje vakaronėje.

Puikią vakaro nuotaiką palaikė 
Lino Savulionio muzika ir dainos, 
susirinkusius į ratelį pakvietė ne-
nurimstantys „Bočių“ šokėjai. Visi 
garbūs senjorai lingavo, dainavo, 
pokštavo, šoko valsus, polkas. 
Per pertraukėlę, atsigaivinę ar-
bata, vėl įsijungėme į žaidimus. 

Net po dviejų valandų linksmybių 
niekas nenorėjo skirstytis. Ypač 
gražiai atrodė trijų kartų šokis, 
kurį šokti pakvietė „Bočių“ pir-
mininkė Zita Jančiauskienė ir L. 
Savulionis su mažąja dukrele. Z. 
Jančiauskienė visų vardu padė-
kojo Druskininkų kultūros centrui 
už gražų renginį, Linui – už jo su-
gebėjimus užkrėsti visus puikia 
nuotaika. 

Senjorai aktyviai dalyvavo ir 
Druskininkų trečiojo amžiaus 
universiteto sporto klubo su-
rengtoje III-ojoje universiadoje 
Karolio Dineikos taurei laimėti. 
Atvyko dalyviai ne tik iš Tau-
ragės, Varėnos, Alytaus, su-
laukėme didelės delegacijos iš 
Ukrainos Lucko miesto. Nors 
oras ir nelepino, bet visi sten-
gėsi įveikti visas penkias rung-
tis ir laimėti medalius, laimėti 
ir pereinamąją taurę. Medalius 
iškovojo visų komandų dalyviai, 
o pereinamąją taurę iškovojo 
druskininkietė Rita. 

Aktyviai pasportavę, senjorai 
kitą dieną dalyvavo Vandens 
parke organizuotoje gydomojoje 
mankštoje, kurią jiems pravedė 
Visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Inga Kostina. Mūsų 
sveikatinimą net 3 valandas pa-
įvairino plaukiojimas, įvairios 
pirtys, nepakartojamos vandens 
pramogos. 

Tokie renginiai stiprina sveikatą, 
suteikia žmonėms džiaugsmo. 
Esame laimingi, gyvendami 
Druskininkuose, kur vyksta tiek 
renginių, kad esame gerbiami 
ir nepamiršti. Dėkojame Drus-
kininkų savivaldybei ir visiems 
organizatoriams.

Į šokių festivalį „Senjorų šokių pynė 2019“, į kurį buvo pakviestas ir Druskininkų „Bočių“ 
linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų senjorai aktyviai dalyvavo Kultūros centro, visuomenės sveikatos biuro, 
„Bočių“, Trečiojo amžiaus universiteto, K. Dineikos sveikatos klubo renginiuose/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Paminėta Pasaulinė maisto diena
Spalio 16-ąją, minint Pasau-

linę maisto dieną, Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras Lietuvos pen-
sininkų sąjungos Druskinin-
kų miesto bendrijos „Bočiai“ ir 
Druskininkų trečiojo amžiaus 
universiteto nariams organi-
zavo rytinę mankštą bei proto 
mūšį „Maitinkimės sveikai“. 

Šią dieną siekiama ne tik infor-
muoti visuomenę apie pasaulines 
maisto problemas, stiprinti žmo-
nių solidarumą, kovojant su badu, 
bet ir atkreipti dėmesį į sveiką, ra-
cionalią, naudingą sveikatai mity-
bą. Mankštos metu senjorai atliko 
tempimo, kvėpavimo bei koordi-
naciją ir pusiausvyrą lavinančius 
pratimus. Atlikę mankštą, rengi-
nio dalyviai turėjo galimybę iš-
bandyti save protų kovoje. Protų 
mūšio metu susirinkusieji gilino 
žinias sveikatos stiprinimo ir iš-
saugojimo klausimais. Protų mūšį 
sudarė 2 turai, 1-ojo turo klausi-
mai buvo susiję su sveika mityba, 
2-ajame teko atsakyti į bendro-
jo pobūdžio klausimus apie svei-
katą. Nugalėtojams buvo įteiktos 
Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuro dovanos 
bei diplomai. Renginio metu daly-
viai buvo vaišinami karšta arbata 
bei grikių koše. Dėkojame „Bočių“ 
vadovei Zitai Jančiauskienei ir jos 
kolektyvui už aktyvumą, kūrybin-
gumą bei didelę energiją, daly-
vaujant sveikatinimo renginiuose. 
Už bendradarbiavimą dėkojame 
UAB „Minolga“.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras spe-
cialistai dar kartą primena apie 
sveikos mitybos principus:

Pirmasis principas – SAIKIN-
GUMAS. Tai pagrindinis sveikos 
mitybos principas. Net ir būtina 
maisto medžiaga, jeigu jos var-
tojama per daug, gali turėti nei-
giamą poveikį sveikatai.

Antrasis principas – ĮVAIRU-
MAS. Su maistu būtina gauti apie 

40 maisto medžiagų. Reikia val-
gyti kuo įvairesnį maistą. Varto-
jant ir augalinius, ir gyvūninius 
maisto produktus bus patenkina-
mi organizmo poreikiai šioms me-
džiagoms.

Trečiasis principas – SUBA-
LANSAVIMAS. Mitybos suba-

lansavimas – tai tinkamas bal-
tymų, riebalų, angliavandenių, 
vitaminų, mineralinių medžiagų 
santykis bei optimalus energi-
jos kiekis maisto produktuose. 
Maisto medžiagų poreikis pri-
klauso nuo žmogaus amžiaus, 
lyties, atliekamo darbo sunku-
mo.

Sveika mityba yra tada, kai or-
ganizmas gauna visas jam rei-
kalingas medžiagas ir energiją 
idealiam svoriui palaikyti. Mais-
tas yra svarbus ligų profilaktikai 
ir sveikatos stiprinimui.

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Minint Pasaulinę maisto dieną, Druskininkų savivaldybės VSB Druskininkų bendrijos „Bočiai“ ir Druskininkų trečiojo amžiaus universiteto nariams organizavo rytinę mankštą bei 
proto mūšį „Maitinkimės sveikai“/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka
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Žurnalistams ir viešųjų ryšių atstovams – pasieniečių darbas iš labai arti
Antradienį Druskininkų pasie-

nio užkardoje organizuotas ži-
niasklaidos ir viešųjų ryšių at-
stovų susitikimas su Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Varėnos pa-
sienio rinktinės pareigūnais. 

Bet susitikimas prasidėjo nenu-
matyta linkme, ir visi susirinkusie-
ji tapo „karšto“ įvykio liudininkais 
– turėjo galimybę pamatyti pasie-
niečių darbą iš labai arti ir stebėti, 
kaip ką tik iš Baltarusijos Respu-
blikos įvažiavusius automobilius 
„BMW 728“ ir „BMW X5“ su bal-
tarusiškais valstybiniais registra-
cijos numeriais sulaikė Druskinin-
kų pasienio užkardos pareigūnai. 
Automobilių patikrinimo metu pa-
aiškėjo, kad automobilio kons-
trukcijos ertmėse yra įrengtos 
slėptuvės. Žiniasklaidos ir viešųjų 
ryšių atstovų akyse pasieniečiai 
ištraukė apie 670 pakelių įvairių 
rūšių kontrabandinių cigarečių su 
pažymėtais Baltarusijos Respu-
blikos akcizo ženklais. Už tai vai-
ruotojams gresia bauda nuo 1820 
iki 4000 eurų.

Vėliau Varėnos pasienio rinkti-
nės vadas Virgilijus Raugalė su-
pažindino su Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos darbo speci-
fika, su moderniausia Valstybės 
sienos apsaugai naudojama įran-
ga bei technika, pateikė informa-
cijos apie sulaikytų pažeidėjų di-

namiką per 9 mėnesius. Parodyti 
ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuo-
ti Valstybinės sienos pažeidimai. 
Pasieniečiai parodė ir nuotaikin-
gų filmukų apie sieną neteisėtai 
kertančius keturkojus pažeidėjus: 
šernų ir stirnų bandas, stumbrus, 
lūšis ir net mešką.

Varėnos pasienio rinktinės vy-
resnysis specialistas, bendruo-
menės pareigūnas Edvardas Zui-
kevičius trumpai supažindino su 
Jaunojo pasieniečio būrelio veikla 
ugdymo įstaigose, tikslais ir dės-
tomomis temomis. Pareigūnas 
akcentavo opią prekybos žmonė-
mis problemą. Jo žodžiais, preky-
bos žmonėmis aukomis gali tapti 
bet kas – per sieną žmogų išvež-
ti paprasčiau nei kontrabandą. E. 
Zuikevičius atkreipė dėmesį, kad 
šiuo klausimu turėtų būti dau-
giau švietėjiškos veiklos moky-
klose, informacijos žiniasklaidoje. 
„Jeigu jūsų vaikas vyksta į užsie-
nį, būtinai pasidomėkite, su kuo ir 
kur jis vyksta. Apie žmogų, kuris 
kviečia jūsų artimą žmogų į užsie-
nį, ar apie darbdavį, pas kurį keti-
nama įsidarbinti, informacijos ga-
lima rasti internete, socialiniuose 
tinkluose. Jeigu informacijos apie 
juos visai nėra, galbūt tokio žmo-
gaus ar darbdavio iš viso nėra? 
Geriau pasidomėti iš anksto, kad 
jūsų artimieji apgaule nepatektų 
į prekybos žmonėmis tinklus“, – 
patarė pareigūnas. 

Žiniasklaidos ir viešųjų ryšių at-
stovai turėjo galimybę susipa-
žinti su ginklų arsenalu, kurį pa-
demonstravo Varėnos pasienio 
rinktinės Druskininkų pasienio už-
kardos vadas Ričardas Birvinskas 

Iš Druskininkų visi nuvyko į Rai-
gardo pasienio kontrolės punk-
tą. Su visa darbo infrastruktūra, 
naudojama įranga ir darbuoto-
jais supažindino Varėnos pasie-
nio rinktinės Druskininkų pasienio 
užkardos vado pavaduotojas Va-
lentinas Landa. 

Tądien dirbusi Sigita Vaitkevi-
čiūtė, Varėnos pasienio rinktinės, 
Druskininkų pasienio užkardos 
vyresnioji pasienietė pasidali-
jo mintimis apie stažuotę Graiki-
joje, kuria buvo paskatinta, lai-
mėjusi antrą vietą meistriškumo 
varžybose „Geriausia pasienio 
sargyba“. 

Visi turėjo galimybę pamatyti, 
kokiomis sąlygomis yra apgyven-
dinami prieglobsčio prašytojai pa-
sienio kontrolės punkte ir kur pa-
talpinami sulaikytieji asmenys, 
padarę pažeidimus.

Ekskursija Raigardo pasie-
nio kontrolės punkte baigėsi prie 
Valstybės sienos su Baltarusijos 
Respublika ribų, visi galėjo išvys-
ti atsivėrusią Raigardo slėnio pa-
noramą. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Į susitikimą atvyko Varėnos pasienio rinktinės vadas V. Raugalė, viešųjų ryšių specialistė 
L. Jurgelevičiūtė, Druskininkų pasienio užkardos vadas R. Birvinskas, Varėnos pasienio 
rinktinės vyresnysis specialistas (bendruomenės pareigūnas) E. Zuikevičius

Ekskursija Raigardo pasienio kontrolės punkte baigėsi prie Valstybės sienos su 
Baltarusijos Respublika ribų, ten visi galėjo pasigrožėti atsivėrusia Raigardo slėnio 
panorama

Susitikimo dalyviai susipažino su ginklų arsenalu, kurį pademonstravo Varėnos pasienio 
rinktinės Druskininkų pasienio užkardos vadas R. Birvinskas (dešinėje)

Antrą vietą meistriškumo varžybose 
„Geriausia pasienio sargyba“ laimėjusi 
S. Vaitkevičiūtė pasidalijo mintimis apie 
stažuotę Graikijoje

Žiniasklaidos ir viešųjų ryšių atstovų akyse pasieniečiai ištraukė apie 670 pakelių įvairių 
rūšių kontrabandinių cigarečių su pažymėtais Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais

Su visa darbo infrastruktūra, naudojama įranga ir darbuotojais supažindino Varėnos 
pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos vado pavaduotojas V. Landa

Druskininkų pasienio užkardoje organizuotas žiniasklaidos ir viešųjų ryšių atstovų 
susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnais
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 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 propano-

butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

8 650 89866, 8 678 19907

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Automobilių servisui 
reikalingi 

autošaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

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

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kt. 
Tel. 8 693 99456

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Transporto įmonei UAB „Transdina“ 
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(turintis CE kategoriją). Pervežimai: 
Lietuva – Lenkija – Lietuva. 
Savaitgaliai – namuose. 

Reikalingas autošaltkalvis sunkiasvo-
riams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

Avarinis automobilių 
ir patalpų atrakinimas. 
Durų spynų keitimas. 

Prekyba kokybiškomis 
durų spynomis. 

Tel. 8 698 09590
Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės) 

darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 
(8 313) 52378

Viešbutis „De Lita“ ieško barmeno/padavėjo (-s) 
darbui savaitgaliais.

Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758

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

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

  Informuoju, kad  2019-10-29 d. 10:00 val. bus atliekamas žemės sklypo kad. Nr. 
3865/0004:464, esančio Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Švendubrės k. ribų ženklini-
mas.  Kviečiame atvykti  gretimo sklypo  kad. Nr.  3865/0004:415   mirusio savininką V. 
U turto paveldėtojus.

             Matavimus atliks MB  „Geometras“   matininkas Edmundas Mazėtis,  tel. 8 
61430409, el.p. mbgeometras@gmail.com.       
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Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Mirus Matui Misevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

DNSB „Ratnyčėlė „ gyventojai

Į Amžinybę – rudenėjančiais miškais 
ir saulės nekaitrios švelniais dar spinduliais...
Tik ar galės paguosti miškas, saulė ir dangus, 

kai Jums brangaus žmogaus šalia jau nebebus...

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai 
užjaučiame Aušrą Matulevičienę, jos šeimą ir artimuosius.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Atliekame kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros 

darbus pagal klientų 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979, 
8 624 12901

Renginiai
Spalio 18 d. 16 val. Literatūrinė 
popietė vaikams „Pasekim 
miško pasaką“, skirta poeto E. 
Mieželaičio 100-mečiui (Viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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)

Spalio 28 d. 17.30 val. 
Druskininkų savivaldybės 
Leipalingio progimnazijos A. 
Volungevičiaus vardo kraštotyros 
muziejuje (Alėjos g. 30, 
Leipalingis) vyks renginių ciklo 
„Mūsų tiesioginis uždavinys – 
tautai laimėti laisvę“ literatūros 
vakaras, skirtas poeto, žurnalisto 
Vinco Kazoko 100-osioms gimimo 
ir 35-osioms mirties metinėms 
paminėti. Dalyvaus poeto dukra 
Ugnė Kazokas (Australija), 
skaitovas Paulius Šironas, 
literatas Juozas Žitkauskas bei 
solistė Morta Elžbieta Bieliukaitė

Parodos
Iki lapkričio 2 d. Druskininkų 
amatų centre „Menų kalvė“ 
veiks Rūtos Burbulės ir Eglės 
Lipinskaitės tapybos ant šilko 
paroda „Žydinti erdvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „1000 druskinių“ 
iš muziejaus rinkinių (M. K. 
Čiurlionio g. 59)

Iki lapkričio 15 d. Viešojoje 
bibliotekoje veikia Dailininko 
Alfonso Šuliausko akvarelių 
paroda „Rudeninė paralelė 
gamtos ir žmogaus gyvenime“ (V. 
Kudirkos g. 13.)

Teikiame visas kapų 
įrengimo, restauravimo ir 

priežiūros 
paslaugas pagal kliento 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Ieškoma brigada pjauti 
biokurą (valyti savaiminius 

laukus). Geros sąlygos. 
Kreiptis tel. 8 677 25331

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

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys.

Į Amžinybę išėjus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Greitosios medicinos pagalbos 

skyriaus vairuotoją Slavomir Kisel.

VŠĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Druskininkų „Ryto“ gimna-
zija skelbia aukcioną, 7 vie-
tų automobiliui VW Sharan  
(2001-10-30 dyzelis),  par-
duoti. Aukcionas vyks gim-
nazijoje, Klonio g. 2, Druski-
ninkai, 2019 m. spalio 30 d. 
10 val. Neįvykus pirmajam 
aukcionui, naujas aukcionas 
vyks 2019 m. lapkričio 6 d. 
10.00 val. Dėl dalyvių regis-
tracijos ir papildomos infor-
macijos kreiptis į atsakingą 
už aukciono rengimą asmenį 
– Gvidą Bendaravičių, tel. 8 
610 45003.
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2019.10.19 d.
Šeštadienis

2019.10.18 d.
Penktadienis

2019.10.20 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Rokis Balboa. 
00:35 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 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 sku-

ba 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 „Karališka drąsa“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

„Galingieji reindžeriai“.
23:50 „Kodėl būtent jis?“.
01:55 „Pasiutę šunys“.
03:35 „Pabėgimas į Galvestoną“.
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 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Pabėgimo 

planas.
23:15 Nuo sutemų iki aušros.
01:20 Laivas vaiduoklis.
02:55 Pažinimo klubas.
03:20 Kolibrio efektas.
04:55 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 #NeSpaudai. 
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 „Pasaulio turgūs“.
23.00 Tarptautinis turnyras „Bushi-

do“ KOK 2019m.

06:10 „Mentalistas“.
07:05 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Stoties policija“.

09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
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 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Žudikai (Assassins). 
00:15 Vienišas vilkas Makveidas.
02:15 „Visa menanti“.
02:55 „Detektyvų istorijos“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis. 

07:25 Lola ant žirnio.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keis-

čiausi pasaulyje.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Ana Marija muilo operų šalyje.
00:45 Rokis Balboa.
02:25 Pasaulio dokumentika. Keis-

čiausi pasaulyje.
03:10 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės.
03:55 Euromaxx (kart.).
04:25 Džesika Flečer. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Žemė žvelgiant iš kosmoso.
12:55 Pasaulio dokumentika. 
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Prancūziška porelė.
00:05 Radijo dienos.
01:30 Pasaulio dokumentika. Žemė 

žvelgiant iš kosmoso.
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų dinastijos.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.

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

09.00 2019 m. „F-1“ čempionato Ja-
ponijos GP apžvalga

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. 
16.00 Žinios.
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.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Loch Neso byla“.
03.00 „Šviesoforas”.
03.40 „24/7“. 
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 „Šviesoforas”.

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 „Normas, lokys iš Šiaurės“.
13:15 „Nemirtingųjų kronikos. Nuos-

tabūs sutvėrimai“.
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 „Lenktyni-
ninkė ir gangsteris“.

23:30 „Auklė nakčiai“.
01:15 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
02:45 „Atkeršyti bet kokia kaina“.
04:25 „X mutantai“.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Ričis Didysis“.
13:45 „Princesė nuotaka“.
15:45 „Karštos galvos“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nužudyk mane tris kartus“.
23:50 „Galingieji reindžeriai“.
02:05 „Kodėl būtent jis?“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Pragare“.
01:00 „X mutantai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Amerikiečiai“.
03:30 „Kobra 11“.
04:25 PREMJERA „Kietuoliai“.
05:15 „Svotai“.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:05 „Berniukas Blogiukas“.
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Kung Fu 

Panda. 
11:05 Denis - grėsmė visuomenei.
13:00 Aš – šnipas.
14:55 Sachara.
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
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 Puerto-

rikiečiai Paryžiuje.
00:10 „Begėdis“.
01:15 Stebuklas virš Hadsono.
02:50 Programos pabaiga.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-

to. Nepriklausomybės kovų 
verpetuose.“ 

07.55 „TV Europa pristato. Nepri-
klausomybės kovų verpetuose. Ko-
vos su bermontininkais“ . 

08.30 „Pasaulis iš viršaus“.
09.00 Tarptautinis turnyras „Bushi-

do“ KOK 2019m.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Šerlokas Holmsas ir daktaras 

Vatsonas. Pažintis.
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. Muitinė“.
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. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
03.00 „Šviesoforas”.
03.40 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
04.40 Gyvenimas. 
05.40 „Šviesoforas”.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte”.  

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
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. 
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Lietuvos politikos forumas. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
21.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
22.00 „Pone prezidente “.

06:30 Laba diena.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Laba diena.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Apvalioji planeta“.
10:40 Neramūs metai.
11:55 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:25 „Būk ekstremalas“.
12:55 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Nevėžis - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Atminimo 

diena.
00:20 AŠTRUS KINAS Šėtonas 

manyje. 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Radviliškis.

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 

čempionatas. 
10:05 „Apvalioji planeta“.
10:40 Greičiausias paukštis pasaulyje.
11:55 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:25 „Būk ekstremalas“.
12:55 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - Žalgiris. 
19:30 „Tiltas“.
20:30 „Tiltas“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Žudikai.
01:50 Šėtonas manyje.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:15 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:15 „Berniukas Blogiukas“.
08:40 KINO PUSRYČIAI Varlių ka-

ralystė.
10:30 Dviese mes jėga.
12:30 Ne anyta, o monstras.
14:30 Šeimos ryšiai.
16:20 Sveikatos namai. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Stebuklas virš Hadsono.
23:35 15 šlovės minučių.
01:55 Kvailių nėra.
03:40 Programos pabaiga.

00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Gyvenimas. 
05.10 Atliekų kultūra. 
05:40 Kaimo akademija. 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu 4/7. 

Lino. Nuotykiai katino kailyje.
21:15 PREMJERA Kvailių nėra.
23:30 PREMJERA Metas veikti.
01:10 Pabėgimo planas.
03:00 Programos pabaiga.

2019.10.21 d.
  Pirmadienis

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

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

03:15 Tėčio reikalai. 
03:45 Šventadienio mintys. 
04:15 Puaro. 
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06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Stoties policija“.

09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Stoties policija“.
15:50 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Nindzė žudikas.
22:55 Atminimo diena.
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:50 „Gyvi numirėliai“.
02:35 „Visa menanti“.
03:20 „Detektyvų istorijos“. 

2019.10.23 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Dingę be žinios.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai. 
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
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. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:25 „TV3 orai“. 
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 

„Paliktieji“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:20 NAUJAS SEZONAS „Rezi-

dentas“.
01:15 „X mutantai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Amerikiečiai“.
03:55 „Rezidentas“.
04:45 „Kietuoliai“.
05:10 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Baudžiamasis būrys“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „X mutantai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Amerikiečiai“.
03:40 „Rezidentas“.
04:30 „Kietuoliai“.
04:55 „Svotai“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
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 Sukrė-

timas.
00:55 „Begėdis“.
02:00 Nurašytieji.
03:25 Programos pabaiga.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
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. PREM-

JERA Sveiki, aš Doris.
00:20 „Begėdis“.
01:30 Sukrėtimas.
03:30 Alchemija. VDU karta. 
04:00 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika.
04:30 Programos pabaiga.

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

08.00 Nauja diena. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
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 „Šviesoforas”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris. 
18.57 Rubrika “Renovacija iš ar-

čiau”.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 „Bruto ir Neto”.
05.10 „Šviesoforas”.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras“.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Sėkmės gylis. 
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. 
18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 „Prokurorai”.
05.50 „Bruto ir Neto”.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Moterų daktaras”.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
11.05 „Šviesoforas”.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai. 
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 #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. 
04.10 #NeSpaudai. 
05.10 Laikykitės ten su A. Tapinu. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Stoties policija“.

09:25 „Paskutinis faras“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Prieglobstis.
23:10 Nindzė žudikas.
01:00 „Detektyvų istorijos“. 

06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:40 „Stoties policija“.

09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Stoties policija“.

09:30 „Paskutinis faras“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Pragaro pasiuntinys.
22:55 Žemės branduolys.
01:35 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.22 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Rea-

lybės dokumentika. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
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. 
04:10 Užverbuotas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Išbadėjusių žaidynės“.
23:35 „Rezidentas“.
00:35 „X mutantai“.
01:30 „Rouzvudas“.
02:20 „Amerikiečiai“.
03:10 „Rezidentas“.
04:00 „Kietuoliai“.
05:15 „Svotai“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.

22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 „Bruto ir Neto”.
05.10 „Šviesoforas”.

10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
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 Nurašy-

tieji.
00:20 „Begėdis“.
01:25 Puertorikiečiai Paryžiuje.
02:45 Programos pabaiga.

2019.10.24 d.
 Ketvirtadienis

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. 

16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Žemės branduolys.
23:45 Prieglobstis.
01:45 „Detektyvų istorijos“. 

Prie profesionalių gydytojų odontologų 
komandos prisijungė burnos higieną atliekanti 

specialistė 

Druskininkų šeimos 
klinikoje nuo šiol profe-
sionalią burnos higieną 
atlieka specialistė Aistė 
Augaitė.

Registracija tel. 
+370 696 91699, 

Sveikatos g. 30 B, 
Druskininkai

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

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

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

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

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

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

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

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

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

PA R D U O D A 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

Nemokamai, kokybiškai ir greitai sutvarkome savai-
miniais medeliais apaugusius sklypus, apleistas 

žemes. Kreiptis tik nuo 1 ha ploto.  Tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriu-
mi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Ge-
ros 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

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

Tel. 8 686 94982

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas, 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius  
automobilius. Tel. 8 613 91192

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 
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Asmeniniai skelbimai
2005 m. Opel Zafira, dyzelinas, 
1,9 l, 110 kW, su TA. Kaina – 
2500 Eur. Tel. 8 642 30008

MERCEDES-BENZ W124, 1989 
m. pilka, 3 l, odinis salonas, 105 
l bakas, TA iki 2021 m. Kaina – 
1300 Eur.  Tel. 8 615 58278

Volkswagen Golf, 1985 m. va-
žiuoja. 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

Parduodamas VW Passat, 1996 
m. TA iki 2021 m. 
 Tel. 8 313 51929, 8 623 23234

Parduodamas automobilis „Ford 
C MAX“, 2003 m., juoda spalva, 
benzinas, 1.8 l, 88 kW, kaina – 
1600 Eur, „Opel  Insignia“ 
ratlankiai, tel. 8 615 58851

Parduodamas automobilis VW 
golf, 1990-11-08 m. tamsiai rau-
donos spalvos, benzinas, 1,6 
litro, 51 kW, durys 4/5, mechani-
nė, 5pavaros. Kaina – 350 Eur. 
Tel. 8 651 89996

Parduoda automobilį VW D3 
Passat, juodas, 1991-10-08, va-
riklis 2l, 100 kW, benzinas-dujos, 
durys 4/5, universalas, TA iki 
2020-07-13 d . Kaina – 350 Eur. 
Tel.8 651 89996

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

Audi 80, 1991 m. benzinas, TA. 
KAINA – 600 Eur, galima derėtis. 
Tel. 8 626 89682

Žemės ūkio produkcija,  
gyvuliai

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

Geltonžiedė sedula (valgoma), 
avietės, gervuogės hibridas Tai-
bery. Tel. 8 672 41091

Parduodama Zenino veislinė 
ožka. Tel. 8 616 48521

Nebrangiai parduodamos mais-
tinės bulvės ir moliūgai. Perkant 
daugiau nei 25 kg, pristatymas 
Druskininkų sav. teritorijoje, – ne-
mokamas. Tel. 8 629 12345

Šviežius baltagūžius kopūstus 
rauginimui. Tel. 8 613 39906

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Parduoda šių metų, šviežią 
medų. Tel. 8 628 66698

Nuoma

Naujai suremontuotas, 2 kamb. 
butas Gardino g., kaina – 200 
Eur, tel. 8 611 48844

Veisiejų gatvėje, antrame aukšte 
išnuomojamas naujai suremon-
tuotas dviejų kambarių butas. 
Kaina – 240 Eur. Tel. 8 628 75156

Išnuomojamas 3 k. butas Merki-
nės g. ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 686 70706

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

Prie „Eglės“ san. išnuomojamas 
sodo namelis, 1 a. – 100 Eur, 2 
a. – 80 Eur + komun. mokesčiai. 
Tel. 8 675 61036

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
ilgalaikei nuomai, Merkinės g. 4, 
Tel. 8 687 73835

Išnuomojamas renovuotame 
name, puikus butas: su naujais 
baldais, technika, M. K. Čiurlionio 
g. 76, 2 kamb. Kaina – 250 Eur. 
Tel. 8 698 78040

Išnuomoja vieno kambario butą, 
20 kv. m. Gardino g. 2 aukšte. 
Tel. 8 671 59773

Gyvūnai

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

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos sausos skaldytos 
pušinės malkos. Tel. 8 682 58164

Parduodamos alksninės, puši-
nės, beržinės malkos. Atvežame. 
Tel. 8 676 68549

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

Ieško

Išsinuomotų garažą.  
Tel. 8 659 71488

Perka

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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 2 k. butas, 52 kv. 
m. Veisiejų g. 14-14 su baldais. 
4 a, 2 balkonai. Yra liftas. Tel.: 8 
671 29741 arba 8 670 11125

Parduodamas garažas prie Ra-
tnyčios sodų, sausas, be duobės, 

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

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Keičia

Keičiamas tvarkingas 30 kv. m. 2 
kamb. butas 2 a. į 1-2 kamb.butą. 
Melnyčėlės ir Gardino g. nesiūly-
ti. Galimi įvairūs variantai.  
Tel. 8 683 98529

Reikalinga

Reikalingas sodininkas nenuo-
latiniam darbui nedideliam sodui 
prižiūrėti. Tel. 8 698 40430

Reikalingas meistras išvalyti 
sodo namelio kaminą.  
Tel. 8 606 07480

Ieško darbo

50 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 638 10880

Moteris ieško darbo  slaugyti 
žmones, padėti jiems namų ruo-
šoje. Tel. 8 644 84291

Dovanoja

Tarybų Lietuvos enciklopediją, 4 
tomai. Tel. 8 613 76975

Dovanojami du maždaug 2 mė-
nesių amžiaus kačiukai.  
Tel. 8 672 20628

Dovanojamas katinėlis vardu 
Pupsius. Bent jau šiuo metu taip 
mane vadina dabartiniai šeimi-
ninkai. Tačiau jie neturi galimy-
bės manęs pasilikti, tad nuspren-
džiau ieškotis sau naujų šiltų 
namučių. Man jau 2 mėnesiai. 
Turiu daug energijos ir ją išlieju 
visais įmanomais būdais, bet, kai 
šeimininkai užsuka pas mane – 
prasideda tikros linksmybės! Aš 
taip dievinu jų kojas, suktis aplink 
jas, ropštis į viršų jomis... Tai ti-
kras malonumas! Mėgstu ridenti, 
pulti bei vytis kamuoliuką. O taip 
pat esu labai tvarkingas ir išau-
klėtas katinukas.  
Tel. 8 627 47380

Automobiliai ir jų dalys

Parduodamos 4 naudotos dy-
gliuotos padangos, matmenys 
195, 65, R 15. Kaina – 70 EUR. 
Tel. 8 614 48531

 Opel Astra, 2000 m., dyzelinas, 
TA iki 2020-06-30d. variklis 2.0, 
kaina – 900 Eur.  
Tel. 8 686 67701

teritorija saugoma. Kaina – 2050 
Eur. Tel. 8 623 53377

Parduodamas butas Gardino g. 
15, 2 kamb. Kaina – 23 500 Eur. 
Tel. 8 608 46455

Garažas su duobe ir trifaziu, kai-
na – 2000 Eur. Tel. 8 608 46455

245 a namų valdos sklypas, 6 km 
nuo Druskininkų, elektra, geras 
privažiavimas. Tel. 8 602 28830

Parduodamas mažas butelis su 
patogumais, Šiltnamių g. (16m2). 
Kaina – 11 000 Eur.  
Tel. 8 686 42499

Parduodamas butas M. K. Čiur-
lionio 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

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

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

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

Parduodamas 30 a. namų valdos 
sklypas su elektra, 10 km nuo 
Druskininkų (Vilkanastrai), 300 
m  iki Baltojo Bilso ežero, geras 
privažiavimas (asfaltas).  
Tel. 8 687 18489

Parduodamas 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

Sodas miesto ribose, SB „Rai-
gardas“, 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 2 k. 50,69 m2 bu-
tas 5/5 aukšte Liškiavos g. Kaina 
– 34 500 Eur. Tel. 8 687 37575 

Kiti daiktai

Išmanusis laikrodis „Gudrutis“ su 
SIM, gps, kaina – 25 Eur, kalnų 
dviratis, dydis – M, ratai – 27, 5 
colio, idealios būklės. Kaina – 
155 Eur. Tel. 8 602 34212

Šviestuvai, vežimėlis maistui, 
televizorius su priedėliu „Gold 
Star“, austos vilnonės lovatiesės, 
siuvimo mašina „Privileg“ vokie-
čių gamybos. Tel. 8 630 87652

Saliono staliukas, televizorius su 
priedėliu, 2 sulankstomos kėdės, 
ventiliatorius-šildytuvas.   
Tel. 8 630 36440

Televizorius LG su priedėliu, ge-
ros būklės. Tel. 8 624 96723

Parduodamas ąžuolinis stalas, 
odinė sofa, rašomasis stalas ir 
knygų spinta. Tel. 8 634 62535 

Lengvo lydinius gerus Nissan R 
17 ratlankius: 5 varžtai, tarpas 
tarp varžtų – 114, 3 mm ir centri-
nė skylė – 666 mm.  
Tel. 8 687 85348

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

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

Naudotas vokiškas veliūro me-
džiagos svetainės kampas, kaina 
– 60 Eur. Tel. 8 612 60842

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

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(37 ir 51 cm), TV priedėlis – 15 
Eur, TV sieninis laikiklis – 7 Eur, 
4 kaitviečių elektrinė viryklė „Pri-
vileg“ – 80 Eur, skalbimo mašina 
„Fėja-2“ už 45 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Ąžuolo uosio lentos 40 m storio, 
3 m ilgio, 2 m3, viengubo pjovi-
mo. Tel. 8 622 44622

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Dvi baro kėdės. Tel. 8 612 60882

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

Parduodamos tarybinio laikmečio 
sausainių-grybukų keptuvės. Kai-
na – 15 Eur. Tel. 8 651 89996

Dviratis „Sophy Panther“ – 200 
Eur, elektrinis boileris, 100 l – 
120 Eur, universalus treniruoklis 
– 250 Eur, kavos aparatas (table-
tinis) – 60 Eur. Tel. 8 614 72352

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, kie-
to kuro katilas „Burnit“.  
Tel. 8 656 38881

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

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 
medienos apdirbimo

staklėmis (CNC), apmokome.
 Tel.: 8 685 46006, 

8 659 13031
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Centras AQUA siūlo kineziterapijos 

procedūras salėje ir vandenyje

„Kineziterapija“, išvertus iš 
graikų kalbos, reiškia gydymą 
judesiu. Kineziterapijos pro-
cedūros – neatsiejama medi-
cininės reabilitacijos dalis, ap-
imanti gydomąją kūno kultūrą, 
gydomąją gimnastiką, žaidi-
mus ir įvairius sporto elemen-
tus – plaukimą, irklavimą, slidi-
nėjimą, važinėjimą dviračiu. 

Kineziterapija skatina regene-
racinius procesus organizme po 
traumų, normalizuoja pažeistas 
funkcijas, užkerta kelią komplika-
cijų atsiradimui. Ji gali būti taiko-
ma, sergant kvėpavimo sistemos 
ligomis. Kineziterapeutas gali pa-
dėti sumažinti (ar visiškai paša-
linti) skausmus pečių, nugaros ir 
juosmens srityse, taip pat gali pa-
dėti numalšinti varginančius są-
narių skausmus. Dažnais atvejais 
kineziterapeutas gali pagelbė-
ti pacientams, kenčiantiems nuo 
stuburo išvaržos, radikulito ar os-
teochondrozės

Pasyviai kineziterapija yra tai-
koma masažų, tempimų, me-
chanoterapijos (kai judesiui atlik-
ti naudojami specialūs įtvarai ir 
įrengimai) būdais. Kineziterapijos 
procedūros yra parenkamos, atsi-
žvelgiant į paciento amžių, fizinio 
pasirengimo, funkcinę būklę, lėti-
nius susirgimus ir kitus sveikatos 
sutrikimus. 

Visos šios kineziterapijos proce-
dūros yra plačiai taikomos Drus-
kininkų sveikatinimo ir poilsio cen-
tre AQUA. Pacientams, turintiems 
rimtų sveikatos sutrikimų, skiria-
mos individualios kineziterapijos 
procedūros, masažai, o siekian-
tiems tiesiog sustiprinti savo juda-
mąjį atramos aparatą bei išmokti 
teisingai atlikti mankštas namie – 
mankštos salėje ir vandenyje. 

Džiaugiamės, kad vis daugiau 
druskininkiečių atranda gydomo-
sios mankštos privalumus, noriai 
lanko mankštas salėje, plaukimo 
baseinuose. Bendradarbiaujant 
su Druskininkų visuomenės svei-
katos biuro specialistų komanda, 
nuo spalio mėnesio pradėta įgy-
vendinti ir speciali gydomosios 
mankštos salėje ir gydomosios 
gimnastikos vandenyje programa 
Druskininkų moksleiviams, ku-
rios metu bus formuojami teisin-
gi laikysenos, judėjimo įgūdžiai, 
skatinamas fizinis moksleivių ak-

tyvumas.
Nepamiršti ir suaugusieji – kie-

kvieną pirmadienį ir trečiadienį 
patogiu metu, po darbo, 18 val. di-
džiajame Vandens parko baseine 
organizuojami sportinės gimnas-
tikos užsiėmimai vandenyje. 

Juk judėjimas vandenyje teigia-
mai veikia visą organizmą, pir-
miausia – judėjimo ir atramos 
sistemą: treniruojami raumenys, 
didėja sąnarių paslankumas ir 
amplitudė. Vandens spaudimas 
keičia odos ir poodinių audinių, 
tuo pačiu ir viso organizmo krau-
jotaką ir širdies darbą. Spaudi-
mas į krūtinės ląstą, pilvo siene-
lę keičia kvėpavimą – pasunkėja 
įkvėpimas, palengvėja iškvėpi-
mas. Taip yra treniruojamos kvė-
pavimo ir kraujotakos sistemos. 
Krūvio metu gerėjanti periferinė 
kraujotaka teigiamai veikia šir-
dies ir kraujagyslių sistemos dar-
bą, skatina medžiagų apykaitą ir 
padeda kovoti su celiulitu. 

Treniruotės vandenyje padeda 
greičiau atkurti sutrikusias orga-
nizmo funkcijas.

Druskininkiečiai labai pamėgo ir 
elipsinius treniruoklius bei dvira-
čius vandenyje. 

Papildomą naudą minant van-
dens dviratį ar naudojantis elip-
siniu treniruokliu turi natūralios 
vandens savybės – hidrostatinė 
keliamoji jėga padeda sumažinti 
kūno svorį netraumuojant sąnarių, 
leidžia mažesnėmis pastangomis 
atlikti didesnės amplitudės jude-
sius, skausmingų judesių metu 
apsaugo nuo skausmo ar nevalin-
gų raumens susitraukimų, uždegi-
mo paūmėjimo. Didesnis nei oro 
vandens klampumas didina pasi-
priešinimą judesiui iki 60 kartų – 
greitų ir staigių judesių metu pa-
sipriešinimas didėja, jiems atlikti 
reikalinga didesnė jėga, o štai lė-
tus ir tolygius judesius vandenyje 
atlikti daug lengviau. Šiltas van-
duo gerina kraujotaką, keičia rau-
menų tonusą, mažina skausmą.

Elipsiniais treniruokliais bei dvi-
račiais vandenyje galima naudotis 
Vandens parko darbo metu, prieš 
tai užsiregistravus vaikų erdvėje.

Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro 

AQUA informacija

Didžiajame Vandens parko baseine organizuojami sportinės gimnastikos užsiėmimai van-
denyje/Centro AQUA archyvo nuotrauka


