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Interjero dizainerė D. Gerasimavičienė: „Visais projektais
didžiuojuosi, nes kiekvieną kuriu iš širdies“
buvo visiškai dar nauja, pasiūlyta
pirmus metus. Pamaniau, ji ir yra
ta, kuri man patiktų ir būtų įdomi,
ją norėčiau ir galėčiau studijuoti.
Buvau susikūrusi savo viziją, kaip
atrodo interjero dizainerės darbas, turėjau didelį norą ir užsidegimą jo siekti. Žinoma, kelyje pasitaikė kliūčių, bet jos mano noro
tikrai nesumažino. Ir dabar aš dirbu savo svajonių darbą!
Man šis darbas yra labai įdomus, įvairiapusis, reikalauja daugybės iššūkių, kurie skatina domėtis, visada tobulėti.
Rutinos mažai – visos mano
darbo dienos gali būti skirtingos,
priklausomai nuo to, kaip susiplanuosiu darbus, nes pati valdau
savo laiką.
Reikia suderinti darbą prie kompiuterio – projektavimą, planų
braižymą, susitikimus su klientais, vizitus objektuose, apdailos,
baldų paieškas bei suspėti domėtis naujovėmis. Taigi nuolatos mokausi, stebiu pasaulyje žinomų interjero dizainerių veiklą. Ir visada
yra ką veikti!
– Ar Jūsų, kaip menininkės,
kelias prasidėjo Druskininkuose? Lankėte Meno mokyklą?
– Viskas tikrai prasidėjo Druskininkuose. Čia lankiau tuometę
Dailės mokyklą. Į meno pasaulį
įtraukė ir labai padėjo mano teta
Onutė Zakarienė, kuri yra menininkė ir dailės mokytoja.
Man buvo įdomu ir patiko viskas, ką ji darė, nors savęs menininke tuomet dar neįsivaizdavau.
Bet viskas, ko tuomet išmokau,
gyvenime labai praverčia. Ir dabar savo kuriamiems interjerams
tapau paveikslus. Tai dar viena
sritis, kurioje galiu save realizuoti.
– Gyvuoja stereotipas, kad
naudotis interjero dizainerio
paslaugomis labai brangiai
kainuoja...

5 psl.

Druskininkų krašto gyventojai, įsirenginėjantys būstus, gali pasinaudoti DG Interjerai įkūrėjos, interjero dizainerės D. Gerasimavičienės
patarimais ir kūrybinėmis idėjomis/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Kaip susikurti jaukų namų interjerą? Kokios spalvos ir medžiagos dera tarpusavyje?
Koks interjeras dabar madingas?“ – tokie klausimai kamuoja ne tik naujakurius, bet ir tuos,
kurie nori atnaujinti būstą ir gyventi gražiai bei stilingai. O kas
patars geriau, nei profesionalus
interjero dizaineris?
Druskininkų krašto gyventojai, įsirenginėjantys būstus,
gali pasinaudoti DG Interjerai
įkūrėjos, interjero dizainerės
Dalios Gerasimavičienės patarimais ir kūrybinėmis idėjomis.

Iš Druskininkų kilusi, čia
menų pagrindus įgijusi Dalia
nepamiršta gimtojo miesto ir
tikina čia randanti erdvės saviraiškai, kūrybai ir mylimiausiai veiklai – interjerų kūrimui.
O didžiausias jos darbo įvertinimas – laimingi jos suprojektuotuose namuose ir butuose
gyvenantys žmonės.
– Kas Jus paskatino sugrįžti į
Druskininkus?
– Šiuo metu gyvenu tarp Druskininkų ir Vilniaus. Jeigu taip galima pasakyti, Vilnius tiesiog nusi-

bodo. O Druskininkai yra gimtasis
miestas, visada gera buvo grįžti,
su šeima dažnai čia leidome savaitgalius. Kadangi mano darbas
manęs neįpareigoja vietos atžvilgiu, tad pasirinkau dirbti ramesnėje aplinkoje.
– Kodėl pasirinkote interjero
dizainerės profesiją ir ką reiškia būti interjero dizainere?
– Kiek pamenu, profesijos pasirinkimas įvyko, besimokant 11
klasėje. Svarsčiau studijuoti Vilniaus dailės akademijoje, o interjero dizaino specialybė tuo metu

Ekspertų išvada –
Druskininkai pakilo
laipteliu aukščiau
ir išlaiko lyderių
pozicijas
Oficialu: Druskininkų
gyvenimo kokybė
prilygsta sostinei
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Druskininkai ištiesė
pagalbos ranką
Alytui

4 psl.

Druskininkų
miesto muziejus
kviečia į istoriniomeninio projekto
„Praeities ir dabarties susitikimas
viloje Linksma“
uždarymą

7 psl.
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Druskininkų ir Baku bendradarbiavimą sutvirtino Ketinimų protokolas

Ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo pasirašė Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas ir Azerbaidžano Respublikos vykdomosios valdžios vadovas Sabailos rajone
V. Zeynalov/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Viešnagės metu Druskininkų delegacija susipažino su Azerbaidžano sostinės įžymybėmis/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

R. Malinauskas Baku valdžios atstovams pristatė Druskininkų savivaldybę ir jos veiklą/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkai plečia bičiulių
ratą ir stiprina ryšius su Azerbaidžano savivalda. Su šios
valstybės savivaldybių asociacija bendradarbiaujama jau
keletą metų, o praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko vadovaujama oficiali delegacija
lankėsi Azerbaidžano sostinėje Baku. Vizito metu buvo pasirašytas Druskininkų ir centrinio Baku rajono – Sabailos
– Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo.
Spalio 17 d. Sabailos rotušėje protokolą pasirašė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir Azerbaidžano
Respublikos vykdomosios valdžios vadovas Sabailos rajone
Vugar Zeynalov.
Dokumentą pasirašančios ša-

lys patvirtino ekonominio, socialinio ir visuomeninio bendradarbiavimo reikalingumą, kaip pagrindą
vietos savivaldos, savivaldybės
institucijų ir verslo plėtojimui. Sutarta stiprinti draugiškus ryšius ir
plėtoti bendradarbiavimą kultūros
ir istorijos, turizmo, sporto, verslo,
socialinės ekonominės aplinkos,
žemės ūkio ir kitose, abiems susitarimo šalims aktualiose, srityse.
Taip pat susitarta vykdyti kultūrinius mainus, keistis informacija, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį.
Ketinimų protokolo pasirašymo ceremonija buvo rodoma per
Azerbaidžano televizijos žinias.
Planuojama kitų metų sausį sulaukti Azerbaidžano delegacijos
Druskininkuose, jų vizito metu
bus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis.

Vizito Baku metu Druskininkų
delegacijos nariai sėmėsi dalykinės patirties, prižiūrint viešąsias
erdves, parkus, organizuojant
miesto renginius, kuriant sveikatinimo įstaigų ir kitų turizmo traukos objektų infrastruktūros pridedamąją vertę.
Druskininkų delegacija taip pat
lankėsi Azerbaidžano Turizmo
departamente. Susitikimo metu
buvo aptarta galimybė rengti žurnalistų turus į Druskininkus, įrengti mūsų kurorto informacinį tašką Baku, o Druskininkuose turėti
Baku infoterminalą. Kalbėta apie
galimybę inicijuoti tiesioginį reisą
Vilnius-Baku.
Susitikime su profsąjungų atstovais meras R. Malinauskas pristatė Druskininkų kurortą, buvo aptarta galimybė dalį turistų srautų
iš Azerbaidžano nukreipti į Druskininkus.
Druskininkiečiai susitiko su naujai paskirtu Lietuvos Respublikos
ambasadoriumi Azerbaidžanui ir
Turkmėnistanui Egidijumi Naviku ir
aptarė bendradarbiavimo su Azerbaidžano Respublika galimybes
investicijų, turizmo, verslo, kultūros srityse. Kalbėta ir apie investavimo galimybes Druskininkuose.
Viešnagės metu buvo aplanky-

tas įspūdingas Geidaro Alijevo
koncertų centras, Nizami kino teatras, kiti turistiniai objektai.
„Mes norime, kad bendravimas
vyktų ne tik savivaldybių vadovybių lygyje, siekiame, kad aktyviau
bendrautų Druskininkų ir Baku
bendruomenės“, – apie vizito tikslus kalbėjo R. Malinauskas.
Meras teigė, jog Druskininkų savivaldybės delegacija lankėsi vienoje iš Baku muzikos mokyklų, kurios pedagogai ir auklėtiniai puikiai
žino M. K. Čiurlionio vardą ir kūry-

bą. Šios mokyklos moksleiviai maloniai nustebino Druskininkų delegacijos narius – sutikimo proga
pagrojo M. K. Čiurlionio kūrinį.
„Sutarėme, jog šios mokyklos
atstovai atvyks į Druskininkuose
kasmet rengiamą festivalį „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. Taip pat pakvietėme azerų kulinarijos meistrus dalyvauti
pas mus organizuojamame „Plovo virimo čempionate“, – susitikimų Baku mieste įspūdžiais dalijosi R. Malinauskas.

Sabaila – centrinis Baku rajonas, išsidėstęs prie Kaspijos jūros,
jam priklauso senamiestis ir žymusis Baku bulvaras. Rajone įsikūrę Prezidento administracija, ministrų kabinetai, vykdomoji Baku
valdžia, 13 užsienio šalių ambasadų, daugelio užsienio įmonių atstovybės. Veikia 5 universitetai, yra daugybė parkų, muziejų, teatrų,
viešbučių, mokyklų, darželių ir kita. Skaičiuojama, kad šiame rajone
gyvena apie 150 tūkst. oficialių gyventojų.

Druskininkuose lankėsi Birštono ir Varėnos jaunimo reikalų tarybų atstovai
Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų jaunimo užimtumo centras
(JUC) ir Druskininkų savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos atstovai
priėmė Birštono savivaldybės, Varėnos rajono jaunimo reikalų tarybų atstovus ir jaunimo reikalų koordinatorius.
Svečiai domėjosi JUC projektine
veikla, jaunimui sukurta palankia infrastruktūra bei jaunimo kuriamomis
iniciatyvomis, jaunimą labiausiai dominančiais renginiais. Varėnos ir Birštono komandos taip pat išbandė įvairius neformalaus ugdymo metodus ir
žaidimus, naudojamus darbe su jaunimu, o po susitikimo užsuko į „Train
your brain“ pabėgimo kambarius.
Pasidalinusi gerąja patirtimi su kolegomis, Druskininkų jaunimo reikalų taryba posėdžiavo, aptardami
svarbius savanorystės ir neformalių
grupių/jaunimo organizacijų stiprinimo klausimus.

Druskininkų JUC ir Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai priėmė Birštono savivaldybės, Varėnos rajono jaunimo reikalų tarybų atstovus ir jaunimo reikalų koordinatorius/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
Druskininkų savivaldybės informacija
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Ekspertų išvada – Druskininkai pakilo laipteliu
aukščiau ir išlaiko lyderių pozicijas
Oficialu: Druskininkų gyvenimo kokybė prilygsta sostinei
Geriausiai
besitvarkančių
savivaldybių indekse Druskininkai kopia vis aukščiau
ir pagal paskelbtus Lietuvos
laisvosios rinkos instituto
duomenis tarp mažųjų savivaldybių dalijasi 3-4 vietomis
su Mažeikių savivaldybe. Esame vienu laipteliu aukščiau,
nei prieš metus.
Druskininkų pasiektus rezultatus puikiai vertina žinoma Lietuvos ekonomikos ekspertė Indrė
Genytė-Pikčienė: „Druskininkai
yra savo veidą atradusi, ekonomiškai aktyvi savivaldybė. Čia,
palyginus, daug investicijų, aktyvi ekonomika. O šie rodikliai
ypač svarbūs žmonių gerovei“.
Kaip ir kasmet, ekspertų skelbiami du indeksai – šešių didžiųjų pagal gyventojų tankį ir 54
mažųjų savivaldybių. Jau devintus metus skelbiamas reitingas
sudaromas pagal gyventojams
ir investuotojams svarbiausias
sritis, kur sprendimus priima savivaldybės, pavyzdžiui, vertinama ekonominė, socialinė situacija, savivaldybei priklausiusio
turto valdymas.
Druskininkai savivaldybių indekse šiemet surinko 66 balus iš
100 galimų. Tiek pat balų surinko ir tarp didžiųjų savivaldybių
geriausiu pripažintas Vilnius.
Taigi objektyvu – Druskininkai
gyvenimo kokybe niekuo nenusileidžia šalies sostinei!
Lyginant prieš metus pateiktus analogiško tyrimo duomenis,
Druskininkai per metus pastebimai pajudėjo į priekį ir visose tyrimo segmentuose surinko daugiau balų.
Ir materialinių, ir tiesioginių už-

Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė: „Druskininkų savivaldybės rezultatai
tikrai džiugina, per metus pakilome vienu laipteliu aukščiau ir kaip visada esame tarp
lyderių. Ypatingą dėmesį skiriame harmoningam savivaldybės vystymui: ir investicijoms, ir verslo aplinkai, ir
bendruomenės gerovei. Visada analizuojame ekspertų pateiktas išvadas, įvertiname jų
pastabas ir ieškome variantų,
ką galėtume padaryti geriau.
Šiemet nuostabą sukėlė darbo rinkos vertinimas, privertęs šiek tiek suabejoti tyrimo
metodika. Kaip pavyzdį, pateiksiu nedarbo didėjimo rodiklį. Teigiama, jog 2018 metais
nedarbas Druskininkuose padidėjo 0,9 proc., o kitose kaimyninėse savivaldybėse nepadidėjo arba puse procento
sumažėjo. Nors Druskininkų

nedarbo lygis yra dvigubai
mažesnis negu pavyzdžiui,
Lazdijų, ir daug žemesnis už
šalies vidurkį, tačiau vertintojai daugiau balų duoda Lazdijams, nes jų nedarbo lygis
per metus nepasikeitė. Džiugu, kad ir kiti ekspertai yra
pripažinę, jog Druskininkai
yra lyderiai tarp savivaldybių,
sukūrusių geriausią aplinką
verslui“.

sienio investicijų Druskininkuose kiekis per metus išaugo. Vienam gyventojui teko 1 635 eurai
materialinių investicijų (mažųjų savivaldybių vidurkis – 1423
eurai) ir 2139 eurai tiesioginių
užsienio investicijų (vidurkis –
1251 euras). Tūkstančiui Druskininkų gyventojų teko 35 veikiantys ūkio subjektai (mažųjų
savivaldybių vidurkis – 24), 55
verslo liudijimai (vidurkis – 41),
6,5 išduoti statybos leidimai (vidurkis – 5,3).
Gerai įvertinta tai, kad savivaldybė centralizuotam šilumos tiekimui, atliekų surinkimui ir keleivių pervežimui visada telkiasi

privatų sektorių, šilumos kaina
buvo mažesnė nei vidutinė. Šilumos kaina Druskininkuose siekė
6,29 ct/kWh (mažųjų savivaldybių vidurkis – 6,75 ct/kWh). Vanduo pas mus taip pat kainavo
dvigubai pigiau – 1,27 euro/ kub.
m (vidurkis – 2,2 euro/ kub. m).
Ypatingų rezultatų pavyko pasiekti švietimo srityje – Druskininkų moksleiviai geriausiai
iš mažųjų savivaldybių išlaikė
valstybinius brandos egzaminus
(vidutiniškai surinko 49,9 balo,
kai vidurkis siekė 45,7), efektyviai ir taupiai valdoma mokyklų
infrastruktūra.
„Mokesčių“ srityje labai gerai

Lietuvos savivaldybių indeksas
Nuo 2011 m. Lietuvos savivaldybių indeksas sudaromas pagal gyventojams ir verslui svarbiausias sritis, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Reitingas sudarytas remiantis
2018 m. duomenimis.
Lietuvos savivaldybių indekse gerai vertinamos tos savivaldybės, kurios:
• taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal pajamas,
skaidriai naudoja biudžeto lėšas;
• savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų;
• mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui;
• efektyviai valdo turimą turtą ir parduoda tą turtą, kuris
nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti;
• atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų;
• savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį
privatų sektorių;
• mažina administracinę ir biurokratinę naštą.
vertinamas Druskininkų savivaldybės nustatytas žemiausias vidutinis žemės mokesčio tarifas,
siekęs tik 0,15 proc. (mažųjų sa-

vivaldybių vidurkis – 0,98 proc.),
bei pagrindinis nekilnojamo turto mokesčio tarifas – 0,6 proc.
(vidurkis – 0,9 proc.).

Druskininkai dalyvaus svarbiame tyrime
dėl emigracijos

Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro atstovės Druskininkų savivaldybės vadovams ir
atsakingiems asmenims pristatė projektą ir pakvietė aktyviai dalyvauti šiame tyrime/Laimučio Genio nuotrauka

Nors Druskininkuose nėra tokių
rimtų problemų dėl emigracijos,
kaip daugelyje kitų šalies savivaldybių, tačiau sužinoti emigracijos
priežastis ir būdus, kaip ją suvaldyti svarbu ir mūsų savivaldybei.
Dėl šios priežasties Druskininkų
savivaldybė sutiko dalyvauti Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro vykdomame
emigracijos problemų tyrime.

Trečiadienį Druskininkų savivaldybėje
lankėsi šio centro atstovės, vadovaujamos direktorės Jolantos Vaičiūnienės.
Druskininkų savivaldybės vadovams ir
atsakingiems asmenims buvo pristatyta projekto esmė ir laukiami rezultatai, Druskininkai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti šiame tyrime.
„Šis tyrimas fokusuojamas savivaldos lygmenyje, norime parengti metodiką, kuri padėtų savivaldai atkreipti

dėmesį į tam tikras priemones, galinčias padėti suvaldyti emigracijos mastą, taip pat įvardinti kelius, kurie padėtų
susigrąžinti emigrantus“, – sakė J. Vaičiūnienė.
Šią studiją finansuoja Lietuvos mokslo
taryba, tyrimams vadovauja specialistas
iš JAV, o patį tyrimą atliks 8 žmonių grupė. Studija bus rengiama pagal įvairiose
šalies savivaldybėse gautą apklausų informaciją. Kiekvienoje savivaldybėje yra

apklausiamos dvi žmonių grupės – savivaldybės administracijos atstovai, taip
pat verslo, nevyriausybinių organizacijų
žmonės, bus kalbinami ir politikai.
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pripažino,
kad toks tyrimas yra labai reikalingas ir
pažadėjo, jog Druskininkai būtinai jame
dalyvaus. Planuojama, kad pirmosios šio
plataus tyrimo apklausos Druskininkuose prasidės sausio mėnesį.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkai ištiesė pagalbos ranką Alytui
Alytuje kilus ekologinei katastrofai, kai užsidegė padangų perdirbimo įmonė ir
nuodingi dūmai grasina gyvenamiesiems rajonams, Druskininkų savivaldybė, reaguodama į susidariusią situaciją,
pasiūlė Druskininkų verslininkams, teikiantiems apgyvendinimo paslaugas, kurorte nemokamai apgyvendinti Alytaus
šeimas, auginančias mažamečius vaikus, kol Alytuje nebeliks pavojingos oro taršos.
Centras AQUA alytiškių šeimoms pasiūlė 50 proc. nuolaidą vandens pramogoms.
„Ši nelaimė, kuri atsitiko Alytuje, mus labai sujaudino, todėl
nusprendėme padėti mūsų kaimynams ir pakviesti juos į Druskininkus pakvėpuoti grynu oru
ir pagyventi pas mus, kol praeis
pavojus. Džiugu, kad verslo bendruomenė atsiliepė į mūsų kvietimą ir pasiūlė nelaimėliams nemokamus kambarius“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.
Iš viso į Druskininkų savivaldybės inicijuotą akciją atsiliepė 23
įstaigos, sutikusios į viešbučius ir
poilsio namus nemokamai priimti
į pavojų patekusias alytiškių šeimas, suteikusios 49 kambarius ir
apgyvendinusios 152 žmones.
Pagalbos ranką alytiškiams
ištiesė: viešbučiai: „Galia“ „Europa Royale”, „De Lita”, „Regina”,
„Best Baltic”, „Medūna“, „Pušynas“, „Simpatija“ „Goda“ ir „Jerevan“; sveikatinimo įstaigos:
„Draugystės sanatorija“, „Dainava“, „Grand SPA Lietuva“, „UPA“,
sanatorija „Eglė“; svečių ir poilsio namai: „Saka“, „Aušra“,
„Ignė“, „Family house“; kaimo turizmo sodyba „Villa Rata“, svečių namai „Draugų namai“ ir „Milda“, Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas.
Alytiškė, devynių mėnesių
Barboros mama Rasa Marčiulynaitė informaciją apie Druskininkų pagalbos Alytui iniciatyvą
rado socialinėje erdvėje: „Labai džiaugiamės, kad Druskininkai parodė tokią iniciatyvą ir mus
priėmė, suteikė mums galimybę išvažiuoti iš užteršto miesto.
Labiausiai jaudinausi dėl savo dukrytės Barboros, nenorėjau, kad ji
kvėpuotų nešvariu oru. Esame labai dėkingos „Villa Rata“ šeimininkei Andželikai, kuri mus labai
šiltai ir svetingai priėmė, suteikė
puikias sąlygas apsigyventi.
Aišku, gaisras užgesintas, bet
kiek mums dar reikės kvėpuoti
užterštu oru, kiek pavojingų medžiagų pateko į aplinką, į dirvožemį? Ir pikčiausia, kad atsakingi
valdininkai, šitiek dėmesio skyrė
Druskininkų Vijūnėlės dvaro, tokio tikrai gražaus pastato, nugriovimui, o tokiu pavojingu objektu Alytuje, kuris, pasirodo, visada
buvo tiksinti bomba, nesidomėjo.
Dauguma alytiškių iki šiol net nežinojo, kad tokia gamykla čia veikia! O įvairių pažeidimų, kaip dabar rašoma, jau ir anksčiau būta.“
Andželika Visockaitė-Juknevičienė, „Villa Rata“ šeimininkė:
„Priėmėme tris šeimas, skyrėme
joms tris kambarius. Manau, kad
tai tikrai maža smulkmena, draugiška kaimyno pagalba kaimynui.
Nes bėdoje pagalbos ranką visada reikia tiesti, niekada nežinai,
kada jos pačiam gali prireikti.“
Laura Riabinina į viešbutį „Galia“ atvyko su dviem vaikais – Marijumi ir Andrėja: „Druskininkų
savivaldybės ir apgyvendinimo
įstaigų gestas mums buvo netikėtas. Likau sužavėta. Aš į Druskininkus atvykau dėl vaikų, nes
Alytuje mes negalime išeiti į lau-

ką, atverti langų. Man, kaip mamai, kaip vaistininkei, šis pasiūlymas buvo išsigelbėjimas. Tie, kas
turi vaikų, supras, ką reiškia druskininkiečių mums ištiesta pagalbos ranka.
Džiaugiamės, kad yra žmonės,
kuriuos suvienijo Alytuje nutikusi nelaimė. Ji parodė opias šalies
žaizdas. Garsiai kalbama apie po
gaisro pasklidusias kietąsias daleles, o kur informacija apie rūgštines terpes, lakiąsias medžiagas?
Žmonės pirmą gaisro dieną dirbo įprastinius darbus! Jie nežinojo, kaip tai pavojinga, jiems buvo
leidžiama dirbti lauke, vedžioti šunis, pasivaikščioti su vaikais, neįspėjant, kiek tai pavojinga.
Mes ruošiamės menamiems įvykiams, o realiai nutikusiose elementariose situacijose nesugebame susitvarkyti. Laimė, kad
tokiose bėdose bent patys žmonės tampa vieningi ir padeda vieni
kitiems. Mes laimingi, kad mus priėmė Druskininkų viešbutis „Galia“.
Dina Zautrė į Druskininkus atvažiavo su trimis vaikais: Deimiu, Dominyka ir Raigardu: „Man druskininkiečių iniciatyva buvo labai
netikėta. Labai dėkojame viešbučio „Galia“ administracijai, personalui, labai šiltai mus priėmusiems.
Nuo antradienio jie rūpinasi mumis,
jaučiamės kaip namie.“
Irma Plytinkienė viešbutyje
„Galia“ apsistojo su dukra Lukne ir sūnumi Kajumi: „Sakoma,
kad svetimo skausmo nebūna. Ir
Druskininkai tai įrodė, labai Jumis
didžiuojamės! Tikrai ne viskas remiasi į pinigus – svarbus ir žmogiškumas.“
Mūsų namus Miklusėnuose nuo
gaisravietės skiria vos kilometras. Pas mus buvo pats dūmų pikas. Tvyrojo toks aitrus kvapas,
kad sunku ir įsivaizduoti. Mes su
dukryte savo gyvenvietėje radome net padangų gabalus. Kaip
ten vietoje viskas turėjo būti, jei
šitokį atstumą iš gaisravietės atskriejo tie gumos gabalai? Pasikvietėme savaitės pradžioje
Visuomenės sveikatos centro atstovus, kurie tiria namuose esantį orą, kad sužinotumėme, kiek ko
prisikvėpavome, kiek mūsų namas sandarus. Namus teks valyti
iš pagrindų, naudoti šarminius tirpalus, viską sterilizuoti. Mums tikras išsigelbėjimas buvo galimybė šią savaitę su vaikais atvykti į
Druskininkus.“
Paulius Rinkevičius, viešbučio „Galia“ šeimininkas: „Viešbutyje yra 19 kambarių, 17-oje iš
jų gyvena alytiškiai. 15-oje kambarių žmonės gyvena nemokamai, 2-uose – sumokėjusieji pusę
kainos. Ir kitame mūsų viešbutyje 14 šeimų už pragyvenimą sumokėjo pusę kainos. Sulaukėme
daugybės skambučių su pagalbos prašymu. Žmonės norėjo pabėgti iš užteršto miesto. Ir kaip
jiems galima nepadėti!“
Nijolė Daraškevičienė: „Gyvenu netoli gaisravietės. Sergu
bronchine astma. Kurį laiką dirbau, bet dūmams pasisukus į
miesto pusę, dirbti nebegalėjau,
visas oras buvo pilkos spalvos.
„Facebook“ pamačiau, kad Druskininkuose teikiama pagalba, pasiprašiau nedarbingumo lapelio
ir atvykau čia. Dėkoju viešbučio
„Galia“ šeimininkui Pauliui už suteiktą galimybę apsigyventi.“
Modestas Vitkauskas, atostogų namų „SAKÀ“ direktorius: „Svarbiausia – žmogiškumas, gerumas ir atjauta, visada
norisi padėti bėdos ištiktam žmogui ir prisijungti prie puikių Druskininkų valdžios iniciatyvų. Į tokius
įvykius reikia reaguoti nedelsiant.
Šiuo atveju – žmonių, mažų vaikų sveikata yra pati svarbiausia. Džiugu, kad prisijungė dide-

R. Marčiulynaitė su devynių mėnesių dukryte Barbora už galimybę apsistoti sodyboje „Villa
Rata“ dėkoja jos šeimininkei A. Visockaitei-Juknevičienei/Laimos Rekevičienės nuotrauka
R. Grigas, „Europa Royale“ viešbučio
vadovas

Atostogų namuose „SAKÀ“ juntamas džiugesys dėl dzūkų vienybės, palaikymo ir
druskininkiečių gerumo/Roberto Kisieliaus nuotrauka

N. ir D. Krasnickai džiaugiasi galimybe apsistoti viešbutyje „Europa Royal“/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

P. Rinkevičius, viešbučio „Galia“ šeimininkas, 15-oje kambarių žmones apgyvendino nemokamai/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

lė dalis verslo atstovų, gera žinoti,
jog turime tiek nuostabių žmonių
aplink. Gera daryti gera.“
Mindaugas Barbuška: „Su
šeima atvykome iš Alytaus, bėgdami nuo tragedijos, kuri ištiko
mūsų kraštą. Džiaugiamės tokia
gražia ir prasminga Druskininkų savivaldybės iniciatyva. Šias
dienas leidžiame svečių namuose „SAKÀ“. Gera, kad dzūkai nepalieka vieni kitų bėdoje, yra vieningi, draugiški. Tikra atrama,
visada šalia, kad ir kas benutiktų! Vertiname ir labai dėkojame
už suteiktą galimybę svečiuotis
Druskininkų mieste.“
Ramūnas Gintvainis: „Taip
gera, kad Druskininkų miesto
žmonės suskubo padėti mums, atsitikus tokiai nelaimei. Tik sužinoję
apie šią akciją, nusprendėme keliauti pas jus. Mūsų šeimą: žmoną Jolitą ir tris vaikučius – Austėją,
Ievą ir Herkų labai šiltai ir maloniai
sutiko viešbučio „SAKÀ“ savininkai. Ragino būti, kiek galime, kiek
tik norime. Labai palaikome Alytaus merą Nerijų Cesiulį, jo kova

už miestą – herojiška. Didžiausia
pagarba ugniagesiams, vyrams,
kurie dirba, kurie stengiasi ir kovoja dėl visų – ištisas paras. Labai džiaugiamės Druskininkų savivaldybės, miesto verslininkų, visų
žmonių pagalba ir gerumu, šiuo
alytiškiams sunkiu laiku.“
Ričardas Grigas, „Europa
Royale“ viešbučio vadovas:
„Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie šios puikios Druskininkų savivaldybės iniciatyvos įgyvendinimo, palaikome ir širdingai
atjaučiame žmones, kuriems labai reikalinga pagalba. Gerumas,
kilnūs tikslai ir visokeriopas dėmesys – vienija. Esame laimingi, galėdami savo veikla prisidėti
prie žmonių gerovės ir sveikatos.
„Europa Royale“ viešbutyje šiuo
metu apsistoję kelios šeimos, neužilgo sulauksime ir daugiau, jos
svečiuosis iki penktadienio.“
Šeima iš Alytaus rajono Miklusėnų kaimo Neringa ir Darius
Krasnickai: „Nuo tos dienos, kai

atsirado gaisro židinys, nebuvo
kuo kvėpuoti, svaigo galva. Užsivėrėme langus, nėjome į lauką, bet tokiomis sąlygomis būti
ir gyventi – beveik neįmanoma.
Norėjosi gauti operatyvių naujienų, nekenkti savo sveikatai, neiti
į darbovietes, vaikams – į lopšelius-darželius. Džiugu, kad mūsų
darbdaviai supratingai įvertino
susidariusią situaciją. O išgirdę
apie tokį puikų pasiūlymą, antradienį atvykome į Druskininkus.
Nuoširdžiai dėkojame už vienybę
ir gerumą, su mažaisiais džiaugiamės tyru oru, gamta ir sudarytomis galimybėmis: svečiuotis
„Europa Royale“ viešbutyje, pramogauti Vandens parke, laiką
leisti šeimos pramogų parke „O
kas čia?“, liksime kurorte iki šio
penktadienio. Žinoma, net ir kvėpuodami tyru oru ir būdami nenuodingoje aplinkoje, mąstome
apie jau esamą žalą gamtai, dirvožemiui, žmonių sveikatai – tai
kelia daug klausimų ir nerimo.“
Druskininkų savivaldybės informacija
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Interjero dizainerė D. Gerasimavičienė:
„Visais projektais didžiuojuosi, nes kiekvieną kuriu iš širdies“

– Tai ir yra tik stereotipas. Šiandieną prekių ir paslaugų pasiūla
tikrai labai didelė, kiekvienas gali
rasti tai, ko jam reikia, atsižvelgdamas į savo finansines galimybes. Dažnu atveju atlygis interjero specialistui klientui sutaupo
daug papildomų nereikalingų išlaidų ir laiko. Bet šioje srityje yra
kitas labai svarbus dalykas – rasti
specialistą ne tik pagal kainą, bet
ir pajautimą, kad sutaptų bendros
vertybės. Interjero projektavimas
– ilgas procesas, tad kaina čia,
sakyčiau, tikrai nėra lemiamas rodiklis. Ne mažiau svarbi patirtis ir
ryšys.
– Kodėl, Jūsų manymu, kuriant namų interjerą, verta pasinaudoti profesionalo paslaugomis?
– Jeigu pasitikite savo jėgomis,
tiksliai žinote, ko norite, ir turite
laiko viskuo rūpintis patys, galima
išsiversti ir be interjero dizainerio. Kitu atveju – interjero dizaineris, kaip šios srities profesionalas, daugiau visko žino, nusimano
apie medžiagas, įrangą, kainas,
galimybes, pasiūlą ir visa kita. Jo
užduotis – atrinkti ir pasiūlyti individuliai geriausius bei tinkamiausius sprendimus, taupyti kliento laiką ir išteklius. Įsirenginėjant
namus, yra daugybė niuansų, ką
reiktų žinoti ir į ką atkreipti dėmesį, kas kiekvienam žmogui, pirmą
kartą kuriančiam savo namus,
nėra žinoma, nes jiems niekada
neteko su tuo susidurti.
Kartais klientai kreipiasi, jau
įpusėjus darbams, nes patys tiesiog pavargsta, nebespėja, nežino, ką ir kaip daryti, kokias spalvas, medžiagas pasirinkti, ką su
kuo derinti. Nežino, kur jų ieškoti arba pasimeta visoje gausoje ir pasiūloje. Arba, tik pradėjus
darbus, pamato, kad buvo ne viskas apgalvota, per mažai rozečių,
ne toje vietoje laidai išvesti. O gal
langą būtų reikėję daryti šiek tiek
kitoje vietoje, kad tobulai įsikomponuotų baldai. Taisyti jau būna
per vėlu, todėl iš padėties tenka
suktis kitais būdais.
Taigi interjero kūrimas – visa apimantis planavimo procesas projektavimo stadijoje, kai dar galima viską koreguoti, o ne statybų
metu. Viską norisi puikiai padaryti iš pirmo karto. Tik šioje srityje,
kaip ir kiekvienoje kitoje, be žinių
pasitaiko klaidų, ir čia jos kainuoja brangiai. O namų norisi jaukių,
gražių, kuriuose būtų gera gyventi, sugrįžti, kurie džiugintų. Tad,
manau, interjero dizainerio žinios,
patirtis ir pagalba šiandieną tapo
labai svarbi.
– Kokio stiliaus interjeras pačiai arčiausiai širdies?
– Man labai patinka nepavaldūs laikui interjerai, taip pat modernūs, su klasikos elementais.
Patinka derinti skirtingo stiliaus
detales – taip interjeras tampa
gyvesnis ir jaukesnis. Savo kuriamuose interjeruose perteikiu tai,
kuo pati tikiu, kas man yra artima. Ir visada atsižvelgiu į vyraujančias tendencijas.
– Kokios pastarojo meto interjero tendencijos? Kas madinga? Ar madinga derinti skirtingas medžiagas, baldus,
faktūras?
– Šia tema galėčiau labai išsiplėsti, bet yra pamatinės tendencijos. Natūralios medžiagos – me-

D. Gerasimavičienė savo kuriamuose interjeruose perteikia tai, kuo pati tiki, kas jai yra artima. Ir kiekviename savo sukurtame interjere turi kuo didžiuotis. Ją visada džiugina originalūs,
netradiciniai sprendimai, harmonijos jausmas, netikėti skirtingų medžiagų ir spalvų deriniai, puikiai išnaudotos erdvės/Vaidoto Darulio nuotraukos

dis, akmuo, metalas – jos visada
bus naudojamos, kaip pagrindas.
O madingos detalės keičiasi kasmet. Erdvė projektuojama atvira, lengvai prisitaikanti prie besikeičiančių poreikių. Svarbu jos
neapkrauti smulkmenomis. Šiuo
metu viena madingiausių medžiagų yra marmuras. Prie jo puikiai
dera natūralus medis. Medaus
ąžuolo atspalvį pakeitė tamsesni,
sodresni, riešuto rudumo tonai.
Metalas – dar viena amžina medžiaga. Aukso, sidabro, žalvario
ar vario detalės interjerui suteikia
išskirtinumo, jomis galima sukurti
namų charakterį ir prabangos po-

jūtį. Žemės spalvų paletė išlieka
viena iš populiariausių, dažnai ji
papildoma ryškesniais potėpiais.
Visada akcentams tiks mėlynos,
žalios spalvos. Kontrastai, skirtingi medžiagų, tekstūrų ir faktūrų derinimai yra labai svarbūs,
nes visa jų dermė ir padeda sukurti jaukius, išbaigtus bei harmoningus namus.
– Kokiu savo sukurtu interjeru labiausiai didžiuojatės?
– Kiekviename savo sukurtame
interjere turiu kuo didžiuotis. Viename tai būtų išskirtinis apšvietimo projektas, kitame – įgyven-

dinta sudėtinga baldo idėja, dar
kitame – įspūdingai įrengta vonia... Visais projektais didžiuojuosi, nes kiekvieną iš jų kuriu iš širdies, jaučiu kas jiems geriausiai
tinka, ko trūktų. Ir paveikslus savo
kuriamiems interjerams kuriu individualiai.
– Kas Jus interjeruose labiausiai stebina ir džiugina?
– Visada džiugina originalūs,
netradiciniai sprendimai, harmonijos jausmas, netikėti skirtingų
medžiagų ir spalvų deriniai, puikiai išnaudota erdvė. Yra daugybė dalykų, kurie gali pradžiugin-

ti, išvydus interjerą. Kartais gali ir
nustebinti blogąja prasme dėl nežinojimo ir nepatyrimo padarytomis elementariomis klaidomis,
gyventi trukdančiomis smulkmenomis.
– Jūsų profesinė svajonė ir
siekiamybė?
– Esu iš tų žmonių, kurie savo
veikla gyvena kiekvieną dieną,
daro tai, ką moka geriausiai ir
svajoja tyliai...
Parengė Laima Rekevičienė
Užsakymo Nr.: MDR-227-01
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Sveikinimas
Nenurimk širdie, išplakus
šitiek metų,
patyrus visko: vargo
ir džiaugsmų.
Tegul gyvenimas metus
iš naujo rašo
ant sidabrinių Jūsų smilkinių.
75-ojo jubiliejaus proga
ansamblio Vadovą
Algimantą Padegimą
sveikina Druskininkų miesto
neįgaliųjų draugijos
ansamblis „Rasa“

Ilgalaikė 3 kambarių buto nuoma Neravų g. su baldais ir
buitine technika. Kaina 270 Eur + mokesčiai. Tel.8 662 30380
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Sanatorija „Belorus“ gerina reabilitacines
paslaugas vaikams, sergantiems sunkiomis
neurologinėmis ligomis
Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio sanatorija „Belorus“ kartu
su Lietuvos partneriu (Abromiškių reabilitacijos ligoninė)
ir Baltarusijos partneriu (Regioninis vaikų su negalia ir
psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centras) vykdo projektą
„Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems
sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“.
Projektas finansuojamas iš
2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių
lėšų. Šios Europos Sąjungos
finansuojamos
programos
strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų
per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo
kokybę pasienio regionuose.
Programai skirtas Europos
Sąjungos finansavimas – 74
milijonai eurų.
Bendra projekto vertė yra 369
699,93 eurų, iš kurių 90 proc.
(332 729,93 eurų) finansuoja Europos Sąjunga ir 10 proc. (36 970
eurų) prisideda projekto partneriai.
Projekto tikslas – išplėsti ir pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams,
sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projektu siekiama
padidinti penkių pagrindinių reabilitacijos paslaugų – kineziterapijos, logoterapijos, ergoterapijos,
psichoterapijos bei fizioterapijos
– prieinamumą ir kokybę vaikams.
Projekto įgyvendinimo trukmė
– 24 mėnesiai. Per tą laiką bus
įsigyta įvairios specializuotos kineziterapijos ir ergoterapijos įrangos, įrengtas modernus sensorinis žaidimų kambarys, bus įsigyti
kompiuteriai, žaislų rinkiniai bei
kitos priemonės, skirtos reabilitacijos paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojami
įvairūs seminarai, renginiai reabilitacijos komandos specialistams,
o taip pat bus rengiami bendri mokymai ir edukaciniai užsiėmimai
tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis. Planuojama, kad į projekto veiklas
bus įtraukta ne mažiau kaip 1962
vaikai, iš kurių 512 yra fiziškai ar
protiškai neįgalūs. Bus imamasi
sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmų ir suteikiamas vaikams reikalingas gydymas.
Per pirmą projekto veiklos pusmetį sergantys vaikai įgijo daugiau galimybių lavinti kognityvinius įgūdžius įvairių žaislų
pagalba.
Iš projekto lėšų buvo įsigyti kūrybinis, muzikinis, pažinimo ir terapinis rinkiniai, kurie yra plačiai
naudojami psichologo užsiėmimo metu. Kineziterapijos specialistai džiaugiasi moderniu rankų-kojų treniruokliu, leidžiančiu
saugiai ir efektyviai lavinti vaikų
raumenukus. Sanatorijos ergoterapeutai dirba su smulkiąja rankų
motorika, todėl dvi naujos ergoterapinės sistemos su įvairiomis
pagalbinėmis priemonėmis padeda daryti pažangą šių specialistų darbe. Įsigijus naują įrangą,
pagerinta ir psichologo paslaugų bei kineziterapijos procedūrų
kokybė. Siekiant, kad procedūros metu vaikai jaustųsi patogiai

Ergoterapeutė N. Karvelienė turi sukaupusi ilgametę darbo su neurologiniais ligoniais
patirtį/Sanatorijos „Belorus“ archyvo nuotrauka

Specialistų, dirbančiu su neįgaliais vaikais, komanda (iš kairės į dešinę): ergoterapeutė
Eimantė Dabrilaitė, kineziterapeutai: Rokas Kvedaravičius, Lina Smaliukė, Darius Bogušis,
Karolina Levickaitė/Sanatorijos „Belorus“ archyvo nuotrauka

ir saugiai, ergoterapijos kabinetai
aprūpinti dviem specialiomis kėdutėmis, skirtomis vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis.
Sanatorija „Belorus“ savo medicininę veiklą skaičiuoja nuo 1946
metų ir turi sukaupusi ilgametę patirtį kurortinio gydymo sferoje. Sanatorija yra įsikūrusi ramioje, vaizdingoje parko zonoje prie Nemuno
upės, apsupta pušų miško. Čia reabilitacijos paslaugos teikiamos
visus metus. Viena iš prioritetinių
gydymo krypčių yra vaikų sveikatos gerinimas. Sanatorijoje nuolat
gydosi apie 350 vaikų, atvykusių iš
Baltarusijos Respublikos. Su vaikais dirba ilgametę medicininę ir
pedagoginę praktiką turintys specialistai. Čia gydomi vaikai, turintys virškinimo sistemos patologiją,
ortopedines-artrologines problemas, sergantys sunkiomis neurologinėmis ligomis. Įstaigos specialistai turi sukaupę didelę patirtį
vaikų cerebrinio paralyžiaus reabilitacijoje, todėl reabilitacijos planas

sudaromas ir koreguojamas individualiai kiekvienam vaikui. Vaikams
taikoma kineziterapija, gydomosios vonios, masažas, fitoterapija, gydymas purvo aplikacijomis,
mineraliniu vandeniu, plačiai naudojamos elektros, šviesos terapija, šiluminės procedūros (parafinas, karšti įvyniojimai), plaukimas
ir mankšta baseine. Su neįgaliais
vaikais dirba logopedas, spec. pedagogas, ergoterapeutas, psichologas. Ypatingas dėmesys skiriamas imuninės sistemos stiprinimui
– naudojama sausa angliarūgštės
vonia, haloterapija, inhaliacijos,
bioptronas, viršveninis lazeris, deguonies kokteiliai.
Šį straipsnį iš dalies finansavo
Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik sanatorija „Belorus“ ir jokiomis aplinkybėmis negali būti
laikoma, kad straipsnis atspindi
Europos Sąjungos poziciją.
Parengė projekto koordinatorė
Nina Moždžierienė
Užsakymo Nr. MDR-227-02

7

2019 m. spalio 24 d.

Savaitraščio Nr. 227

Druskininkų miesto muziejus kviečia į istorinio-meninio projekto
„Praeities ir dabarties susitikimas viloje Linksma“ uždarymą

Vila „Linksma“ XX a. pr., iki Antrojo pasaulinio karo valdyta Kiersnovskių giminės/Nuotrauka iš Druskininkų miesto muziejaus fondų

Vila „Linksma“ šiandien/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Rimantė Černiauskaitė-Kėrienė,

vyr. muziejininkė

Druskininkų miesto istoriją mena ir mums ją primena
daug vilų, kurios išsiskiria
spalvinga stilistine įvairove
ir miestui suteikia savitą kurortinį įvaizdį. Pačiame Druskininkų miesto centre visų
atvykusių miesto svečių bei
vietinių gyventojų akis patraukia šviesus ir gražus dvarą primenantis pastatas, kuris skaičiuoja jau 110-uosius
metus.
Mūrinė kurorto vila „Liñksma“,
turinti moderno bruožų su neoklasicistinėmis detalėmis, stovi istorinėje miesto dalyje, nepaprastai
gražioje,
gausiai
apželdintoje netaisyklingo daugiakampio formos teritorijoje, šiaurės rytiniame Druskonio
ežero krante. Į pietvakarių pusę
sklypo reljefas žemėja ežero link. Dažnas, smalsumo vedinas, užsuka į jį pasižvalgyti,
klausinėja, kas yra pastato viduje, kas čia per rūmai ir kokia
jų istorija?
XX a. pirmajame dešimtmety-

je šią vilą pastatė kurorto akcinės bendrovės narys bankininkas Adolfas Kiersnovskis ir iki
pat Antrojo pasaulinio karo ją
valdė Kiersnovskių giminė. Vilos stilistikai įtaką padarė Druskininkų architektūroje pradėjusi plisti kosmopolitizmo įtaka.
1905-1909 metais pastatyta
vila „Liñksma“ tapo viena iš ryškiausių to laikmečio pavyzdžių,
o jos vaizdas buvo vienas populiariausių tų laikų fotografų akiratyje. Išleistas ne vienas atvirukas su vilos „Liñksma“ vaizdu,
kurie poilsiautojų ir besigydančiųjų „prie vandenų“ buvo siunčiami giminaičiams. Tačiau nėra
išlikusių vilos interjero vaizdų.
Apie vidaus patalpų išplanavimą galima spėti tik iš išlikusių
brėžinių, nes dabartinis vaizdas
yra labai pakitęs. Remiantis archyviniais duomenimis, galima
daryti išvadą, jog vila buvo dvilypio pobūdžio: vieni bruožai labiau priminė dvarų rezidencijas
(salė su terasa), kiti – miesto kotedžą (dominavo nereprezentaciniai kambariai, antrajame aukšte, kaip spėjama, buvo
miegamieji).

Apie
gyvenimą
viloje
„Liñksma“ taip pat žinome labai
nedaug, tačiau galime spręsti
pagal to meto vyravusias gyvenimo būdo madas.
XIX a. II p.-XX a. pr. Vilnius
ir iš jo atvykstantieji poilsiauti į
Druskininkus gyveno permainų
nuotaikomis. Tą ypač juto aukščiausias visuomenės sluoksnis.
Aristokratijai teko susitaikyti su
išprususios, turtėjančios, tačiau bekilmės inteligentijos kaimynyste, pajusti stiprų politinės
veiklos apribojimą ir iš dalies
dėl to atrastą kultūrinę, visuomeninę „nišą“, kartu
spręsti ir vis aštrėjantį nacionalinio
identiteto klausimą. Kita vertus, būtent kilmingųjų galimybė
keliauti, turtinti savą terpę naujausiomis idėjomis, spartino ir
visos čionykštės visuomenės
pokyčius, leido į jos mentalitetą prasiskverbti iš Vakarų ateinančiai modernizmo kultūrai bei
nuo jos neatsiejamoms socialinėms „naujovėms“.
Viena iš tokių socialinių naujovių buvo iš Anglijos paplitusi ketvirtos valandos arbatėlė.
Tokios arbatėlės buvo populia-

rios ir Druskininkuose, o viloje
„Liñksma“ jos turėjo būti tradicija. Kas vyko arbatėlių metu?
Jau nuo 1880 metų popietinės
arbatos ceremonija tapo rafinuotu renginiu. Šeimininkų ir
svečių garderobuose atsirado
prašmatnių rūbų, skirtų būtent
„arbatėlei“, kurios metu buvo
galima ne tik gerai praleisti laiką su draugais, bet ir užmegzti naujas pažintis, paliežuvauti
ar aptarti einamuosius reikalus.
Arbata buvo geriama iš brangiausio kiniško porceliano puodelių, svečiai vaišindavosi mažais sumuštiniais su agurkais ir
kumpiu, pyragaičiais, džemu ir
ledais. Būtent popietinės arbatėlės lėmė ir stovų pyragams bei
tortams, lėkščių pyragėliams atsiradimą. Etiketo vadovėliuose atsirado ir „arbatėlėms“ skirtų patarimų – nuo to, kaip paimti
arbatinį šaukštelį, iki to, apie ką
ir kaip kalbėti.
Vilos „Liñksma“ šeimininkai
garsėjo, kaip turtingi aristokratai. Jų giminės atstovai minimi,
kaip vieni iš kurorto kūrėjų, rėmusių jo statymo darbus, todėl
jų savo archtektūra išsiskirianti
vila pačiame kurorto centre taip
pat turėjo atlikti ne tik vasaros
poilsio, bet ir šeimos reprezentacinę funkciją. Tokiose vilose
ar rūmuose aristokratai rengdavo įvairius pokylius, kuriuose palaikydavo ryšius su kitų
aristokratų šeimomis. Jie buvo
puiki aikštelė naujų svarbių socialinių ir ekonominių ryšių užmezgimui.
Kaip atrodė tokie elito pasilinksminimai? Galime remtis jų
aprašymais, kurie buvo aprašyti panašiose vilose ar rūmuose.
Viskas vyko tokiu pačiu principu, kaip ir didžiųjų Europos
miestų saloninės pramogos:
buvo diskutuojama aktualiomis
politinėmis, istorinėmis ar tiesiog kasdienėmis temomis, šokama, žaidžiamas tuo metu itin

populiarus biliardas, lošiama
kortomis, atliekami muzikiniai,
vaidybiniai pasirodymai – „gyvieji paveikslai“.
Viloje tikrai skambėjo muzika. Apie tai galime spręsti iš to,
kad, pagal kai kuriuos žinių šaltinius, čia vieną iš Kiersnovskių
atžalų groti fortepijonu mokė
pats M. K. Čiurlionis.
Kiersnovskiai šią vilą valdė iki
pat Antrojo pasaulinio karo pradžios. Vėliau ji buvo nacionalizuota. Vienus daiktus šeimininkai išsivežė į užsienį, kiti buvo
negailestingai suniokoti ar išplėšti. Tarybiniais laikais čia
veikė pionierių rūmai, vėliau –
metrikacijos skyrius. Šiandien
jame įsikūręs seną miesto istoriją pasakojantis Druskininkų
miesto muziejus.
Muziejaus veikla padeda lankytojams kasdien susitikti su
praeitimi. Norėdami sudominti jaunimą vilos „Liñksma“ istorija, o per ją ir supažindinti su XX
a. pr. aristokratų kasdienybės
istorija, kartu su Kultūros paveldo departamentu pakvietėme
moksleivius dalyvauti istoriniame-meniniame projekte/konkurse. Jo metu moksleiviai ne tik
susipažino su istorija, bet ir gautas naujas žinias perteikė savo
paveiksluose. Konkursinių darbų gavome iš Šiaulių, Vilniaus
ir Druskininkų miestų moksleivių. Iš jų formuojama paroda,
kurią bus galima išvysti spalio
29 d. Druskininkų miesto muziejaus prieigose. Tris laureatus ir
jų mokytojus pasveikinsime parodos atidarymo metu, dar vieną nominuosime publikos prizui.
Kviečiame visus apsilankyti Muziejaus paskyroje socialiniame
tinkle „Facebook“ ir iki lapkričio 4 d. išrinkti savo favoritą.
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos
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„Atgimimo“ mokyklai – 75-eri
Druskininkų
„Atgimimo“
mokykla (pirmoji progimnazija, vėliau – gimnazija, internatinė mokykla, pirmoji vidurinė, „Atgimimo“ vidurinė) nuo
1944 metų skleidžia taurią
mokslo šviesą kurorto bendruomenei.
Mokykla visada buvo, kaip
balta užuovėja savo mokiniams pokary, kaip lietuvybės saugotoja sovietų pilkume, tyliu savo mokytojų
pasišventimu
ėjusi
laiko
žingsniais į šalies Atgimimą.
Ji ir šiandien yra savitų bei
modernių ugdymo atradimų
takelius tiesianti, Europos
bei Japonijos mokyklų patirtis savo kraštui priartinanti
ugdymo įstaiga.
2019 m. lapkričio 15 d. kviečiame buvusius ir esamus mokinius, visus savo mokytojus,
mokinių tėvelius, miesto bendruomenę kartu pažymėti pirmosios lietuviškos mokyklos
Druskininkuose 75-metį.
Nuo 1949-ųjų, kai buvo išleista pirmoji gimnazistų laida, iki
2012-ųjų metų, kai baigėsi vidurinės mokyklos ugdymo programos laikotarpis, mokykla išleido 64 abiturientų laidas, apie
keturis tūkstančius jaunų žmonių. Šiuo metu dviejuose mokyklos pastatuose mokosi 752
mokiniai – nuo priešmokyklinukų iki dešimtokų, dirba 67 mokytojai.
Mes visi šventinę savaitę – lapkričio 11-15 dienomis – kviečiame savo buvusius mokinius į
mokykloje organizuojamą kitokią dabarties mokinių pamoką
pasidalinti asmenine patirtimi,

savo ieškojimų ir sėkmės istorijomis.
Ačiū buvusiems mūsų abiturientams, iš kurių jau sulaukėme
skambučių, laiškų, siūlymų paįvairinti mokyklos jubiliejinę savaitę savomis įžvalgomis.
Lapkričio 12-ąją 16 val. mūsų
mokytojai senjorai, „Bičiulių“
klubo nariai kartu su mūsų buvusia mokine, 27-osios laidos
abituriente Laima Liucija Andrikiene, knygos mecenate, buvusia Europos parlamento nare,
miesto viešojoje bibliotekoje pristatys savo knygą „Gyvenimo
ratas sukasi“.
Lapkričio 15-ąją dieną nuo
12 val. kviečiame aplankyti
mūsų šiuolaikiškas ir atnaujintas edukacines erdves, kuriose Jūsų lauks trumpi ir smagūs mokytojų ir mokinių veiklų
pristatymai, linksmos praktinės
užduotys.
14 val. aktų salėje – dabartinių
ir buvusių mokinių bei mokytojų
šventinis koncertas, jaunesniųjų mokinių choro pirmasis pasirodymas, mokyklos 2015-2019
m. knygos „Atgimimas“ pristatymas, atminimo lentos Pirmajai lietuviškajai mokyklai atidarymas Domininko Viščinio
kiemelyje.
Lapkričio 17 d. 12 val. šv. Mišios už mirusius mokyklos mokytojus ir mokinius Druskininkų
švč. Marijos Škaplierinės bažnyčioje.
Maloniai kviečiame dalyvauti!
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė pasitinka jau 75-ąjį jubiliejų/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos

Mokyklos direktorė
Danutė Časienė

Kūrybinėse dirbtuvėse – kalbėjimas vaizdu

M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje organizuotos kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui „Kalbu vaizdu“ veiklos/ M. K. Čiurlionio meno
mokyklos archyvo nuotraukos

Spalio 11 d. Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
V. K. Jonyno dailės skyriuje
organizuotos kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18
m. jaunimui „Kalbu vaizdu“
veiklos. Projekto tikslas – atskleisti jaunuolio individualųkūrybinį mąstymą, naudojant
eksperimentinio
pobūdžio
vaizdu ir tekstu paremtas grafinio dizaino užduotis. Taip

siekiama ugdyti jo savivertę,
sustiprinti pasitikėjimą ir komunikacinius įgūdžius, pabrėžiant savo išskirtinumo
reikšmės ir vertės suvokimą
socialiniame kontekste.
Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakulteto, grafinio dizaino
katedros docentė Rita Brakauskaitė ir lektorius Andrėjus Repovas vedė kūrybines dirbtuves,
kurių metu aptarta grafinio dizaino samprata, supažindinta su
grafikos dizainerio funkcijomis ir

kūrybiniu bei realizaciniu lauku.
Grafinio dizaino – vaizdo ir teksto – priemonėmis buvo siekiama atskleisti mokinių individualų kūrybinį mąstymą, pažadinti
vaizduotę, padrąsinti ieškoti ir
atrasti. Dėstytojai pasiūlė diskutuoti tema „Kiekvienas žmogus
yra unikalus. Kuo unikalus tu?“.
Mąstymo laisvė, interpretacija,
drąsa pamatyti ir parodyti grafinėmis komunikacijos priemonėmis savo suvokimą yra svarbiausi aspektai, pagrindžiantys

eksperimentinių užduočių funkcionalumą, ugdant ir stiprinant
asmenybės unikalumo suvokimą.
Kūrybinių dirbtuvių metu buvo
akcentuojama, kad savitas požiūris, netikėtas rakursas ir užduoties sprendimų įvairovė padės jaunuoliams realiu laiku
įsitikinti bei suvokti, kad kiekvieno jų idėja, atskleista vaizdu ir tekstu, yra vertybė — jų asmenybės charakterio indeksas.
Meno mokyklos mokiniai, susi-

domėję, dalyvavo edukacinėje veikloje ir atliko visas užduotis. Tokio pobūdžio laboratorijos
bus rengiamos Garliavos meno
mokykloje, Birštono meno mokykloje bei Anykščių menų inkubatoriuje, kuriame gruodžio
9 dieną planuojamas projekto metu sukurtų darbų ir proceso foto fiksacijų parodos atidarymas.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija
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Mažais žingsneliais – į sporto
šalį

Viena iš projekto baigiamųjų veiklų – apsilankymas K. Dineikos sveikatingumo parke/
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ archyvo nuotrauka

Eugenija Kardokienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Leipalingio
progimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ mažieji ugdytiniai, įgyvendindami LTOK
Olimpinės kartos programos
finansuojamą projektą „Mažais žingsneliais į sporto šalį“,
jau įvykdė keletą sportinių veiklų bei nuotaikingai pasporta-

vo olimpinėje dienoje „Augu
sveikas ir stiprus“. O projekto
renginių ciklą jie užbaigė, apsilankydami K. Dineikos sveikatingumo parke ir „Snow Arenoje“.
Lydimi šiltų rudeninės saulės
spindulių, kupini teigiamų emocijų ir įspūdžių, aktyvia dienos fizine veikla dar kartą prisilietėme
prie pagrindinių olimpinių vertybių – tobulėjimo, pagarbos ir
draugystės.

Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ – sporto žaidynės, turinčios nuotykių skonį

Projekto „Olimpinė karta“ renginio veiklose dalyvavo lopšelio-darželio „Bitutė“ grupių „Kregždutės“, „Žvirbliukai“, „Boružėlės“, „Koriukas“ ir „Širdelės“ vaikai ir svečiai iš lopšelio-darželio „Žibutė“ „Kregždutės“ grupės/Lopšelio-darželio
„Bitutė“ archyvo nuotrauka

Žilvinas Matijošaitis,
neformaliojo ugdymo mokytojas
Jau ne vienerius metus lopšelis-darželis „Bitutė“ įgyvendina ilgalaikio respublikinio projekto „Olimpinė karta“
moto – stiprinti olimpinį švietimą, kaip edukacinę veiklą,
skleidžiančią olimpinius idealus ir vertybes. Dalyvavimas
šiame projekte – tai ne tik ver-

tinga įstaigos patirtis, tačiau
ir puikus edukacinis sportinis
veiklų spektras patiems mažiausiems Druskininkų gyventojams.
Spalio 16 dieną organizuotose
sporto žaidynėse atliepėme projekto tikslą – ugdyti sveikus, judrius ir laimingus vaikus. Veiklose
dalyvavo lopšelio-darželio „Bitutė“ grupių „Kregždutės“, „Žvirbliukai“, „Boružėlės“, „Koriukas“

ir „Širdelės“ vaikai. Esame laimingi, kad sulaukėme mažųjų svečių
iš Druskininkų lopšelio-darželio
„Žibutė“ „Kregždutės“ grupės. Tai
ne tik sustiprino varžytuvių pojūčius, bet ir buvo puikus kolegialaus bendradarbiavimo tarp įstaigų pavyzdys.
Kurdami vaikams palankias
edukacines veiklas motyvuojančiose aplinkose, sporto žaidynes pradėjome žaisminga „Flin-

to“ mankšta. Sportinių varžytuvių
metu vaikai susipažino su rankinio, futbolo, krepšinio, žolės riedulio ir lengvosios atletikos sporto šakomis, galėjo jas išbandyti ir
atrasti jiems labiausiai patinkančią. Rungčių užduotys buvo paruoštos su šių sporto šakų žaidybiniais elementais.
Vaikai turėjo galimybės patirti azarto, lyderystės, laimėjimo
nuotaikas. O didžiausią įspūdį

ugdytiniams paliko tinklinio sporto šakos rungtis, kuri sužavėjo
savo ekspresija, kaita ir dinamika. Žaidynėse visos dalyvavusios
grupės buvo apdovanotos padėkos raštais, kuriuos įteikė lopšelio-darželio direktorė Lina Bagdanavičienė, palinkėjusi vaikams
būti judriais, sveikais ir tikrais būsimais Lietuvos olimpiečiais, ateityje atstovaujančiais skirtingoms
sporto šakoms.
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Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Toli Toli restoranui Druskninkuose
reikalingas pastiprinimas!
Ieškome - virtuvės padėjėjos/jo.
Sąlygos derinamos darbo pokalbio metu.
Skambinti arba rašyti: info@tolitoli.lt / +37060008542

Dzūkijoje BTA šiemet gyventojams atlygino per 3 milijonus
eurų nuostolių

Naujai atidaromas viešbutis Druskininkuose ieško
komandos narių:

- administratorių;
- virėjų;
- barmenų/padavėjų.

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

Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758
Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.

Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.
Apšiltinimas, garso izoliacija.

Tel. 8 624 34603

Parduodamas butas Merkinės g. raudonų plytų name,
4 a, kaina – 39 000 Eur. Tel. 8 615 52196
Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir statybininkai darbui
Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke).
Visos soc. garantijos. Apmokama kelionė.
Dėl pagalbinių darbuotojų tel. pasiteiravimui 8 636 52171
Dėl statybininkų tel. pasiteiravimui 8 641 87373

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
Automobilių servisui
reikalingi
autošaltkalviai.
Tel. 8 612 68057
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie
prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propanobutano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005.

Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Viešbutis „De Lita“ ieško barmeno/padavėjo (-s)
darbui savaitgaliais.
Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758

Tel. 8 625 12458

Ieškoma brigada pjauti
biokurą (valyti savaiminius
laukus). Geros sąlygos.
Kreiptis tel. 8 677 25331
Reikalingas operatorius
dirbti kompiuterinėmis
medienos apdirbimo
staklėmis (CNC), apmokome.
Tel.: 8 685 46006,
8 659 13031

Išnuomoju šiuolaikiškai
įrengtas patalpas
Vilnius al. 10-17

Tel. 8 644 40333
Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų
mūrijimas, stogų
dengimas ir kt.
Tel. 8 693 99456

Nebrangiai
parduodamos
maistinės bulvės ir moliūgai.
Visa produkcija turi itin aukštos
kokybės sertifikatą. Perkant
daugiau nei 25 kg, pristatymas
Druskininkų sav. teritorijoje, –
nemokamas.
Tel. 8 629 12345

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

Nelaimės ir nuostoliai, kaip
sako liaudies išmintis, po vieną
nevaikšto. Neaplenkia jie ir Dzūkijos gyventojų – per devynis šių
metų mėnesius draudimo bendrovė BTA čia užfiksavo daugiau
nei 5200 būsto, turto bei automobilių suniokojimo atvejų. Už
juos BTA gyventojams atlygino
3,1 mln. eurų nuostolių. Po šiais
skaičiais slepiasi skaudžios nelaimės, įvykusios Alytaus, Druskininkų, Lazdijų ir kituose Dzūkijos miestuose bei rajonuose.
Vien Druskininkuose dėl žalos atlyginimo į BTA šiemet kreipėsi 96
gyventojai, bendra jų patirtų nuostolių suma siekė 33 tūkst. eurų.
Dominuoja automobiliai, stiprėja gamtos stichijos
„Daugiau nei 80 proc. Dzūkijoje
užfiksuotų draudimo įvykių susiję
su transporto priemonių apgadinimais. Šiame regione atlyginome
per 2300 žalų pagal vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą,
beveik 2000 žalų – pagal KASKO draudimą. Tačiau šiemet labai
dažni buvo ir būsto, buitinės technikos ar specialios įrangos sugadinimo atvejai“, – sakė draudimo
bendrovės BTA Žalų reguliavimo
departamento direktorė Karolina
Karpova.
Gyventojų turto šiemet negailėjo
ir gamta – vasarą tropinius karščius keitusios liūtys, žaibai ir vėtros pridarė nuostolių ne tik ūkininkams. Gamtos jėgų nulemtų įvykių
šiemetinę vasarą BTA užfiksavo
penktadaliu daugiau nei pernai.
„Pasitaikė itin skaudžių atvejų,
kai dėl vasaros liūčių ir krušų žmonės tiesiogine to žodžio prasme
liko be stogo. Draudimo išmokos
tokiais atvejais šeimoms tampa
rimta paspirtimi – padeda atsitiesti finansiškai, pasijausti saugiau.

Tačiau nelaimės atneša ne tik finansinę žalą – suniokotas turtas
reiškia stresą, papildomas laiko
sąnaudas remontuojant ar įsigyjant naują turtą. Todėl visada gyventojus raginame būti atidžiais,
maksimaliai rūpintis kilnojamojo
bei nekilnojamojo turto apsauga“,
– sako Karolina Karpova.
Labiausiai bijoma vagysčių ir
gaisrų
BTA inicijuotų tyrimų duomenimis, gyventojai iš visų galimų nelaimių labiausiai baiminasi vagysčių,
gaisrų bei eismo įvykių. „Spinter
tyrimų“ atlikta apklausa parodė,
kad 72 proc. gyventojų transporto
avarija sukeltų didžiulį stresą, o 71
proc. žmonių didžiulių išgyvenimų
patirtų vagystės atveju.
Tuo tarpu ilgesniam laikui palikę namus, 51 proc. gyventojų nerimauja dėl galimo įsilaužimo, 49
proc. – dėl gaisro.
Šaltuoju sezonu – ugnies rizika
„Natūralu, kad labiausiai bijome
to, kas, regis, mažiausiai priklauso nuo mūsų pačių. Kita vertus,
nors vagių ar kitų piktadarių elgesį prognozuoti sunku, tačiau tinkama būsto apsauga, signalizacija
ar tiesiog bendruomeniška kaimynystė net ir vagysčių atvejais dažnai padeda sumažinti nuostolius. Užkirsti kelią dažnai galime
ir gaisrui, prieš tai tinkamai pasirūpinę šildymo įrenginių, inžinerinių sistemų, kaminų priežiūra – tai
ypač svarbu šiuo metu, šildymo
sezono pradžioje“, – sako BTA departamento vadovė.
Pasak BTA atstovės, tinkamai rūpinantis būsto, automobilių ar kito
turto apsauga vis dėlto būtina neužmiršti ir draudimo – nelaimės
atveju draudimo išmoka padeda
atsitiesti bent finansiškai.
„Per devynis šių metų mėnesius
dėl patirtų žalų į mus kreipėsi beveik
17 tūkst. šalies gyventojų, kuriems
jau išmokėjome beveik 10 mln. eurų.
Druskininkų gyventojus mielai kviečiame užsukti į BTA atstovybę, kur
padėsime pasirūpinti finansine automobilio, būsto ar kito turto apsauga“,
– sako BTA ekspertė.
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Druskininkų savivaldybės informacija

Renginiai
Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
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.
Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalinga bendrosios
praktikos slaugytoja-masažuotoja.
Informacija tel. 8 313 59103

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

Pasitikite žiemą švaresniu automobiliu.
Pagelbėsiu Jums!
Vytauto g. 34, Druskininkai,
tel. 8 654 35497
Viešbutis „Pušynas“ siūlo nuolatinį darbą: restorano
padavėjui (-ai), viešbučio administratoriui (-ei), ūkvedžiui, indų plovėjui.
Taikos g. 6, tel. 8 655 03343

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

Tel. 8 674 61 640

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

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

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 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
Spalio 29 d. 16 val. Projekto „Praeities ir dabarties susitikimas viloje Linksma“ parodos
atidarymas ir laureatų apdovanojimai (M. K. Čiurlionio g. 59)

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje veikia paroda „1000 druskinių“ iš Muziejaus rinkinių (M. K.
Čiurlionio g. 59).
Iki lapkričio 6 d. V. K. Jonyno
namuose-galerijoje eksponuojama Irenos Mikos-Mikuličiūtės
paroda „Ant poezijos altoriaus“
(M. K. Čiurlionio g. 41)
Iki lapkričio 20 d. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje eksponuojama paroda „M. K.
Čiurlionio keliais-Krymas“ (M.
K. Čiurlionio g. 35)
Iki lapkričio 15 d. Viešojoje
bibliotekoje veiks dailininko Alfonso Šuliausko akvarelių paroda „Rudeninė paralelė gamtos
ir žmogaus gyvenime“. Paroda
(V. Kudirkos g. 13.)

Dėkojame visiems draugams, artimiesiems, giminėms, bendradarbiams, Gardino g. 56 A namo kaimynams ir visiems, buvusiems šalia ir palaikiusiems mūsų šeimą sunkią valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą ir tėvelį Algirdą Lukšį.
Žmona Stasė, dukra Laura ir sūnus Algirdas

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

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

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

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

Tel. 8 605 81979

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

Tel. 8 605 81979,
8 624 12901
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2019.10.25 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos.
13:00 Ypatingas būrys.
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.
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 Krydas: gimęs kovoti.
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 skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Legendinės legendos“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Pokahonta“.
21:05 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Loganas“.
00:00 „Namas gatvės gale“.
01:50 „Paliktieji“.
05:20 „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 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Pabėgimo planas 2.
22:55 Nuo sutemų iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai.
00:45 Rokenrola.
02:50 Pažinimo klubas.
03:15 Sveiki, aš Doris.
04:45 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 #NeSpaudai.
09.00 Greiti pietūs.
10.00 Atliekų kultūra.
10.30 Kaimo akademija.
11.05 „Šviesoforas”.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Reporteris.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris.
23.30 „Pasaulio turgūs“.
00.00 „Moterų daktaras“.

01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Gyvenimas.
05.10 Atliekų kultūra.
05.50 Kaimo akademija.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje
V.Mačiuliu 4/8.

23:10 PREMJERA Diktorius.
01:00 Pabėgimo planas 2.
02:35 Programos pabaiga.

su

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
23:30 Pragaro pasiuntinys.
01:20 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.26 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Klausimėlis.
07:25 Rikas, Oskaras ir vaiduokliai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 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 Ištekėjusi už mafijos.
00:55 Krydas: gimęs kovoti.
03:05 Klausimėlis.
03:20 Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio koncertas.
04:05 Dainuoju Lietuvą.
04:25 Džesika Flečer.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 „Magiškoji nosis“.
13:55 „Armijoje“.
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 „Katvės karalienė“.
23:40 PREMJERA „Žudikės maniakės užrašai“.
01:25 „Baudžiamasis būrys“.
03:15 „Išbadėjusių žaidynės“.
04:35 „Rouzvudas“.
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“.
09:10 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Dingęs
Drakonas.
11:30 Denis - grėsmė visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi.
13:05 Girtas meistras.
15:10 PREMJERA Miss XL.
17:25 Kelionių panorama.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Žvėrelių maištas.
21:20 PREMJERA Taip, mes juodi.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose. Kovos su bolševikais“ .
07.55 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose. Lietuva XIX - XX a. pradžioje“. 08.30 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
10.30 „Pone prezidente”.
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. Pasienio apsauga 13
- 15 amžiuje“.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „Bruto ir Neto”.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
03.00 „Šviesoforas”.
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.40 Gyvenimas.
05.40 „Šviesoforas”.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
06:30 Laba diena.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Laba diena.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas.
10:05 Brydės.
10:40 „Kalnų šventovė. Išgyventi Alpėse“.
11:55 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:25 „Būk ekstremalas“.
12:55 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Šiauliai.
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji.
22:05 MANO HEROJUS Įkaitas.
00:50 AŠTRUS KINAS Košmaras
Guobų gatvėje.

2019.10.27 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Tėčio reikalai.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios pasaulio upės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Premjera. Neužmiršti. Dokumentinis filmas.
16:30 Gyvenk be skolų.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Sutvirtinimas.
00:10 Nusikaltimai ir prasižengimai.
01:50 Pasaulio dokumentika. Didžiosios pasaulio upės.
02:40 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastija.

03:30 Klausimėlis.
03:45 Šventadienio mintys.
04:15 Puaro.
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 „Kumba“.
13:40 „Maloningasis vaiduoklis“.
15:45 „Karštos galvos 2“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Non-Stop“.
00:10 „Loganas“.
02:45 „Katvės karalienė“.
06:45 „Tomo ir Džerio šou“.
07:10 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:10 KINO PUSRYČIAI Varlių karalystė 2.
09:55 PREMJERA Laukinių žmonių
medžioklė.
12:00 Roko amžius.
14:25 Policijos akademija.
16:20 Sveikatos namai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija.
21:40 PREMJERA Visi pasaulio pinigai.
00:20 Smurto istorija.
02:10 Taip, mes juodi.
03:40 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 2019m. „F-1” čempionato Japonijos GP apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Nauja diena. Rubrikos.
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 „Bruto ir Neto”.
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”.
06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:05 „Varom!“.
10:40 „Kalnų šventovė. Išgyventi Alpėse“.
11:55 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:25 „Būk ekstremalas“.
12:55 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Lietkabelis - Sintek-Dzūkija.
19:30 „Tiltas“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
01:25 Košmaras Guobų gatvėje.

2019.10.28 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Viktoras Frankenšteinas“.
01:15 „X mutantai“.
02:05 „Rouzvudas“.
03:00 „Amerikiečiai“.
03:50 „Kobra 11“.
04:45 „Kietuoliai“.
05:10 „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 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Visi nori Nikolės.
00:45 „Begėdis“.
01:50 Visi pasaulio pinigai.
03:55 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „24/7“.
09.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai”.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Šviesoforas”.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „F-1“ čempionato
Meksikos GP apžvalga
18.00 Reporteris.
19.00 Nauja diena.
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19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Viralas.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
01.00 2019 m. „F-1“ čempionato
Meksikos GP apžvalga
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai“.
03.30 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
04.50 „Bruto ir Neto”.
05.10 „Šviesoforas”.
06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
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 Magnumas“.
20:30 Laba diena. N-7. Humoro šou.
21:00 Moteris-Katė.
23:10 Įkaitas.
01:45 „Juodasis sąrašas“.
02:25 „Gyvi numirėliai“.
03:10 „Visa menanti“.
03:55 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.29 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Neužmiršti.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Užverbuotas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Pašalintieji“.
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Kietuoliai“.
04:40 „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 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kaip
diena ir naktis.
00:45 „Begėdis“.
01:50 Visi nori Nikolės.
03:35 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.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Laikykitės ten.
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”.
06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
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 Magnumas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Karys.
22:55 Moteris-Katė.
01:00 „Visa menanti“.
01:50 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.30 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Dingę be žinios.

23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Dingę be žinios.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Maištas“.
22:25 „Vikinglotto“.
23:50 „Rezidentas“.
00:50 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Kietuoliai“.
05:05 „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 Nakties
šešėliai.
00:45 „Begėdis“.
01:50 Kaip diena ir naktis.
03:35 Programos pabaiga.
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 „Pone prezidente”.
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 „Pone prezidente”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Stoties policija“.
09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:25 „Visa menanti“.

13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Padangių riteriai.
23:10 Karys.
01:10 „Visa menanti“.
02:00 „Detektyvų istorijos“.

2019.10.31 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 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. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“.
00:05 PREMJERA „Mara“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Amerikiečiai“.
03:45 „X mutantai“.
04:35 „Kietuoliai“.
05:00 „Svotai“.

Skubiai parduodamas namas
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas – 7, 13 a, kaina – 15 500
Eur. Tel. 8 616 48116

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. PREMJERA Užslėptas grožis.
00:35 „Begėdis“.
01:40 Nakties šešėliai.
03:30 Alchemija I. Kokia turi būti kultūros laida?
03:55 RETROSPEKTYVA.
04:25 Programos pabaiga.
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 Andriumi Tapinu.
11.05 „Šviesoforas”.
12.10 „Pone prezidente”.
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 Andriumi Tapinu.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Stoties policija“.
09:15 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Kibernetinė zona.
22:50 Padangių riteriai.
00:55 „Visa menanti“.
01:45 „Detektyvų istorijos“.
Dovanoju vonią, juostinį magnetofoną. Tel. 8 627 64710

Parduotuvėje „5 AVENIU“ , įsikūrusioje „Parko viloje“,
gauti NAUJI DRABUŽIAI:
vyriškos ir moteriškos rudeninės ir žieminės striukės,
džinsai, marškiniai ir kiti.
Mus rasite: K. Dineikos g. 12, Druskininkai, tel. 8 654 17888

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051
Reikalingas žmogus sukasti darželį. Tel. 8 627 64710

14

2019 m. spalio 24 d.

Savaitraščio Nr. 227

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

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

Reikalingas meistras, galintis remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti
į vietą. Tel. 8 698 72320
Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Parduodami putų polestirolo likučiai įvairių storių nuo 25 iki 5 cm. Kiekis
~ 8 kubai. Kaina – 60 Eur. Išsivežti patiems. Druskininkai, tel. 8 604 60628

BALDAI

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Nemokamai, kokybiškai ir greitai sutvarkome savaiminiais medeliais apaugusius sklypus, apleistas
žemes. Kreiptis tik nuo 1 ha ploto. Tel. 8 677 25331
Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriumi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Geros sąlygos. Atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius
priedai. Reikalinga patirtis. Kreiptis tel. 8 677 25331
Siūlomas darbas žemės ūkyje, atlyginimas nuo 750
eurų į rankas plius priedai. Apmokamas atvykimas į
darbą prie Leipalingio.
Kreiptis tel. 8 677 25331
1 kamb. butą su atliktu remontu 29 kv. 1 aukšte, Veisiejų g. 10.
Kaina – 35 500 Eur. Tel 8 639 52527

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

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

Asmeniniai skelbimai

Perka

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

Reikalinga
Reikalingas sodininkas nenuolatiniam darbui nedideliam
sodui prižiūrėti.
Tel. 8 698 40430

Ieško
Išsinuomotų garažą.
Tel. 8 659 71488

Ieško darbo
49 m. moteris ieško darbo,
gali padėti buityje, tvarkyti
namus. Tel. 8 677 86431
Namų meistras atlieka visus
darbus Druskininkuose.
Tel. 8 647 31883

Nuoma
Veisiejų gatvėje, antrame
aukšte išnuomojamas naujai
suremontuotas dviejų kambarių butas. Kaina – 240 Eur.
Tel. 8 628 75156
Išnuomojamas 3 k. butas
Merkinės g. ilgalaikei nuomai.
Tel. 8 686 70706
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
Išnuomojamas 2 k., butas,
antrame aukšte, Vytauto g.
200 Eur. Tel. 8 657 67 375

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
butas 5/5 aukšte Liškiavos g.
Kaina – 34 500 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas dviejų kambarių butas, Antakalnio g.18,
48,50 kv.m. Tel. 8 621 92956
Parduodamas sodas Druskininkų miesto ribose, eglės
soduose. Namas yra pritaikytas gyvenimui visus metus,
dviejų aukštų, su garažu,
rūsiu, išpuoselėtu sodu. Gera
kaimynystė, šalia – miškelis.
Tel. 8 685 57045
Parduodamas butas Merkinės
g. raudonų plytų name, 4 a,
kaina – 39 000 Eur.
Tel. 8 615 52196
Parduodamas butas Gardino
g. 15, 2 kamb. Kaina – 23 500
Eur. Tel. 8 608 46455
Garažas su duobe ir trifaziu,
kaina – 2000 Eur.
Tel. 8 608 46455
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
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 – 11000 Eur.
 Tel. 8 686 42499
Parduoda 2 kambariu butą
Kalviškių mikrorajone, Liškiavos gatvėje. 1 aukštas, 53 kv.
m. Kaina – 40 000 Eur. Tel: 8
656 29324 arba 8 682 48478
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

Nekilnojamas turtas

Automobiliai ir jų dalys

Skubiai parduodamas namas
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas – 7, 13 a, kaina – 15 500
Eur. Tel. 8 616 48116

Nissan Tino, 2005 m. dalimis,
tel. 8 625 59991

Parduodamas 1,1 ha sklypas
Ricieliuose Ilgojoje gatvėje.
Yra leidimas statyboms. Privažiavimas asfaltuotu keliu.
Kaina -9500 Eur.
Tel. 8 656 86466
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Volkswagen Golf, 1985 m. važiuoja. Tel. 8 677 74257
Audi 100, 1994 m. 2. 5 TDI,
kaina – 550 Eur, Volkswagen
Passat, 1993 m. 1.9 TD, kaina
– 350 Eur. Tel. 8 624 25449
Parduodamos 4 naudotos
dygliuotos padangos, matmenys 195, 65, R 15. Kaina – 70
EUR. Tel. 8 614 48531
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, 15 cm,
Tel. 8 615 58851
Pigiai parduodamos mažai
naudotos žieminės padangas
185/65 R14 su metaliniais diskais 4 skylių. Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 614 09971
Renault Clio, 2003 m. benzinas, 1.4 l, TA iki 2021 m. kaina – 900 Eur, Toyota Avensis,
2004 m. dyzelis, 2.0 l variklis,
TA iki 2021 m, kaina – 1850
Eur. Tel. 8 629 79915
Parduodamas automobilis VW
golf, 1990-11-08 m. tamsiai
raudonos spalvos, benzinas,
1,6 litro, 51 kW, durys 4/5,
mechanine, 5pavaros. Kaina –
350 Eur. Tel. 8 651 89996
Parduoda automobilį VW D3
Passat, juodas, 1991-10-08,
variklis 2l, 100 kW, benzinasdujos, durys 4/5, universalas,
TA iki 2020-07-13 d .Kaina –
350 Eur. Tel. Tel.8 651 89996
Opel Astra, 2000 m., dyzelinas, TA iki 2020-06-30d. variklis 2.0, kaina – 900 Eur.
Tel. 8 686 67701.
Audi A6 Quattro: 1998 m. 2, 5
variklis, 110 Kw.
Tel. 8 698 11430
Miškas, mediena, malkos
Parduodamos supjautos malkos. Tel. 8 622 94035
Parduodamos sausos skaldytos pušinės malkos.
Tel. 8 682 58164
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

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

Parduodamos alksninės, pušinės, beržinės malkos. Atvežame. Tel. 8 676 68549
Keičia
Keičiamas tvarkingas 30 kv.
m. 2 kamb. butas 2 a. į 1-2
kamb.butą. Melnyčėlės ir
Gardino g. nesiūlyti. Galimi
įvairūs variantai.
Tel. 8 683 98529
Kiti daiktai
Centrinio šildymo katilas –
190 Eur, boileris – 50 Eur
ir dušo kabina. Svetainės
minkštas kampas – 40 Eur,
dvigulė ir viengulė lovos,
spinta ir stalas.
Tel. 8 616 48116

ma derėtis. Tel. 8 611 36787
Televizorius „Samsung“, 81
cm įstrižainė, LED. Kaina – 90
Eur, tel. 8 611 39868
Supjaustyta plieninė talpa, 5
kubų, sienelės storis – 5 mm,
galima suvirinti. Lėtinantis
reduktorius, lėtina 20 kartų.
Trifazis elektros variklis, 4 kW,
1400 apsisukimų.
Tel. 8 627 23222
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
Parduodama ąžuolinis stalas,
odinė sofa, rašomasis stalas ir
knygų spinta.
Tel. 8 634 62535

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

Parduodama tarybinio laikmečio sausainių-grybukų keptuvės. Kaina – 15 Eur.
Tel. 8 651 89996

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

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

Ąžuolo uosio lentos 40 m storio, 3 m ilgio, 2 m3, viengubo
pjovimo. Tel. 8 622 44622
Naujos uosio taburetės.
Tel. 8 618 20125
Televizorius LG su priedėliu,
geros būklės.
Tel. 8 624 96723
Šviestuvai, vežimėlis maistui,
televizorius su priedėliu „Gold
Star“, austos vilnonės lovatiesės, siuvimo mašina „Privileg“
vokiečių gamybos.
Tel. 8 630 87652
Saliono staliukas, televizorius
su priedėliu, 2 sulankstomos
kėdės, ventiliatorius-šildytuvas. Tel. 8 630 36440
2 elektrinius dviračius „Sparta“ iš Olandijos – 350 Eur už
vnt. Tel. 8 602 34212
Elektrinis kreizas, 2 „NOKIA“
mobilieji telefonai su naujais
akumuliatoriais.
Tel. 8 689 41566
Parduodamas televizorius
„Sony“, kaina – 80 Eur. Gali-

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

Žemės ūkio produkcija
Geltonžiedė sedula (valgoma),
avietės, gervuogės hibridas
Taibery. Tel. 8 672 41091
Parduodama Zenino veislinė
ožka. Tel. 8 616 48521
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247
Parduoda šių metų, šviežia
medų 862866698
Parduodamos bulvės, avižos.
Tel. 8 629 00250
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

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

Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas –
kulbėmis, kapotas.
Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661
Greitai ir kokybiškai

Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis
Druskininkų sav. Leipalingio k., Leipalingio pl. 50
(šalia „Baltic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370 698 12218
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Druskininkai įgyvendins Alytuje
gaisrą likvidavusių ugniagesių
svajonę

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA pakvietė su gaisru Alytuje kovojusius
ugniagesius nemokamai pasimėgauti Vandens parko malonumais/Centro AQUA archyvo
nuotrauka

Druskininkų bendruomenė, su
nerimu sekdama situaciją Alytuje po kilusio gaisro padangų
perdirbimo įmonėje, stengiasi konkrečiais darbais padėti į
bėdą patekusiems alytiškiams
ir savaip padėkoti drąsiems
ugniagesiams.
Kai socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad su gaisru kovoję ugniagesiai labai norėtų poilsio ir paplaukioti baseine,
šį jų norą nusprendė įgyvendinti Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA, pakvietęs
visus, su gaisru kovojusius ugniagesius, nemokamai pasimėgauti
Vandens parko malonumais.
„Palaikome savo krašto žmones,
kurie, negailėdami savęs, nuoširdžiai dirbo visų mūsų labui“, –
sako centro AQUA atstovai.
Vandens parkas ugniagesių

lauks iki lapkričio 15 dienos. Pagal su Alytaus miesto savivaldybės suderintą sąrašą ugniagesiams bus įteikti centro AQUA
parko pakvietimai, taigi gaisrą gesinę Dzūkijos krašto pareigūnai
apsilankyti Vandens parke galės
jiems patogiu laiku.
Druskininkų savivaldybė pirmadienį pakvietė kurorto apgyvendinimo įstaigų vadovus poilsio
namuose ir viešbučiuose nemokamai apgyvendinti šeimas iš Alytaus su mažamečiais vaikais. Į šį
kvietimą geranoriškai atsiliepė
23 įmonės, kurios suteikė alytiškiams 49 kambarius. Juose apsigyveno 152 žmonės.
Druskininkiečiai įsitikinę – gerus
darbus daryti gera!
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

