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Druskininkų vandens parką aplankė 5 mln. lankytojas

Vaikų laikysenos 
sutrikimų 

korekcijai – 
mankštos baseine ir 

salėse

9 psl.

5-milijonuoju Vandens parko lankytoju tapo iš Balstogės (Lenkija) atvykęs L. Jacewiz/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šeštadienį Druskininkų van-
dens parkas sulaukė jau 5-mi-
lijonojo lankytojo. Juo tapo iš 
Lenkijos Balstogės su suža-
dėtine Wioleta atvykęs Lukasz 
Jacewiz.

Spalio 23 dieną Lukasz atšventė 
gimtadienį, jo sužadėtinės Wiole-
tos gimtadienis – spalio 27 dieną, 
todėl pora nusprendė pasidova-
noti sau bendrą dovaną – atvykti 
pailsėti į mūsų kurortą ir visą die-
ną praleisti Druskininkų vandens 
parke. 

Kai Lukasz praėjo pro Vandens 
parko turniketą, suskambėjo fan-
faros ir pasipylė konfeti lietus. 
Jubiliejinį lankytoją pasveikino 
centro AQUA direktoriaus pava-
duotoja Rasa Černiauskienė ir vi-
sas tuo metu dirbęs Klientų ap-
tarnavimo skyriaus kolektyvas. 
Įdomu tai, kad laimingąjį bilietą 
5-milijonajam lankytojui parda-
vė naujausias klientų aptarnavi-
mo skyriaus darbuotojas Deivi-
das Aleksiejūnas.

„Esu šoke!“ – savo emocijų ne-
slėpė vyriškis iš Lenkijos. Laimin-
ga pora neskubėjo į parko vidų 
ir už tokią neįtikėtiną staigmeną 
bei gimtadienio dovaną vis dėko-
jo Vandens parko darbuotojams. 
Centro AQUA direktoriaus pava-
duotoja R. Černiauskienė, pasvei-
kinusi ypatingąjį parko svečią, 
jam įteikė 5 mln. lankytojo statu-
są liudijantį dokumentą. Gimta-
dienius praėjusią savaitę šven-
tusiai porai iš Lenkijos atiteko ir 
įspūdingas centro AQUA kondi-

terių iškeptas tortas, originali gė-
lių puokštė bei kvietimas praleis-
ti savaitgalį egzotiškame keturių 
žvaigždučių viešbutyje „Flores“ 
su neribotomis Vandens parko ir 
20-ies pirčių erdvės pramogomis, 
taip pat sveikatinimo procedūros 
Druskininkų gydykloje. Lukasz ir 
jo sužadėtinė Wioleta apsidžiau-
gė, kad torto jos gimtadieniui pirk-
ti jau nereikės.

Pora  papasakojo, kad į Drus-
kininkų vandens parką atvyko 
tik  antrąjį kartą. Ir iš karto pati-
kino, jog bus ir trečiasis: „Juk Jūs 
mums padovanojote savaitgalio 
poilsį!“.

„Tikriausiai nežinote, kad prieš 
septynerius metus 2-milijonuo-
ju mūsų lankytoju tapo Jūsų ben-
dravardis, kuris taip pat gyvena 
Balstogėje“, – pasakojo R. Čer-
niauskienė, prisiminusi 2012 m. 
įvykius. 

„Reikės jubiliejinių lankytojų klu-
bą Balstogėje kurti“, – juokavo 
Lukasz. Drauge su sužadėtine jis 
nuskubėjo į Vandens parko vidų 
mėgautis čia siūlomomis pramo-
gomis ir vasariška šiluma. 

„Smagu, kad mūsų Vandens 
parkas gali didžiuotis tokiais lan-
kytojų srautais ir pasveikinti jau 5 
mln. lankytoją. Šie metai mums 
yra ypatingi, nes ne tik pradėjome 
veiklą „Snow Arenoje“, po rekons-
trukcijos atidarysime naujos kon-
cepcijos Druskininkų gydyklos 
dalį, bet ir džiaugiamės neblės-
tančia lankytojų meile Vandens 
parko paslaugoms. Tai iliustruo-

ja ne tik 5 000 000 skaičius, bet 
ir rekordinis rugpjūtis. Sulaukėme 
57 710 lankytojų, o tai – 21 proc. 
daugiau, nei pernai“, – teigė Mar-
ketingo ir pardavimų vadovė Jūra-
tė Vaitkevičiūtė. 

„Tikimybė, kad jubiliejinis lan-
kytojas bus iš Lenkijos 1 iš 5 – 
penktadalį mūsų lankytojų sudaro 
svečiai iš šios šalies. Didesnė ti-
kimybė buvo, kad sveikinsime lie-
tuvį ar lietuvę, galbūt net alytiš-
kį (-ę), nes praėjusią savaitę 848 
alytiškiai mėgavosi mūsų paslau-
gomis su 50 proc. nuolaida. Ta-
čiau šeštadienio rytą spaudė-

me ranką šauniam ir nuoširdžiam 
jaunuoliui iš Balstogės“, – sakė J. 
Vaitkevičiūtė.

Pirmąjį milijoninį lankytoją van-
dens parkas pasveikino 2009 m. 
birželio 26 d., antrąjį – 2012 m. 
rugsėjo 6 d., trečiąjį – 2015 m. 
vasario 6 d. ketvirtąjį – 2017 m. 
liepos 15 d. 2019-ųjų spalio 26 
d. vandens parke apsilankė jau 
5-milijonasis lankytojas, šeštąjį 
milijonąjį lankytoją vandens par-
kas tikisi pasitikti 2021 m.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

2012 m. rugsėjo 14 d. Druskininkų vandens parko 2-milijonuoju lankytoju tapo L. Lipski, 
taip pat atvykęs iš Balstogės (Lenkija)/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Vandens parkas 
kviečia Alytaus 

ugniagesius atgauti 
jėgas

16 psl.

Tarybos posėdyje 
– buhalterinės 

apskaitos 
optimizavimas ir 

lengvatos 
šventinei prekybai
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Baigėsi vaikų saugumo keliuose akcija „Apsaugok 
mane“, „Lietuvos draudimas“ ragina vaikus keliuose 

saugoti ne tik rugsėjį

Visą rugsėjį mūsų krašte or-
ganizuota tradicinė eismo 
saugumo akcija „Apsaugok 
mane”, kurią kasmet drau-
ge su Druskininkų savivaldy-
be rengia didžiausia šalies 
draudimo bendrovė „Lietuvos 
draudimas“. Akcijos „Apsau-
gok mane“ metu jos iniciatorė 
draudimo bendrovė „Lietuvos 
draudimas“ apdraudė visus 
mūsų savivaldybės mokslei-
vius. Jei jie, keliaudami pės-
čiomis, nukentėtų eismo 
įvykyje, Savivaldybė prie mo-
kyklų esančias perėjas pažy-
mėjo ryškiu „Apsaugok mane“ 
ženklu. 

Šiemet akcija „Apsaugok mane“ 
surengta jau 20-tą kartą. Jos 
metu „Lietuvos draudimas“ atliko 
eksperimentą – kaip suaugusieji 
reaguoja į, pavojingai degant rau-
donai šviesai, į gatvę ketinančius 
bėgti vaikus. Per visą socialinio 
eksperimento filmavimo laiką – 9 
valandas – vaikai į gatvę bandė 
bėgti 50 kartų, visa tai matė 350 
praeivių, tačiau tik 1 iš 10 suau-
gusiųjų atkreipė dėmesį į vaikus. 

Likusieji niekaip nereagavo, kal-
bėjosi tarpusavyje ir buvo abejin-
gi nesaugiai besielgiantiems vai-
kams.

Visi moksleiviai apdrausti 
„Kasmet šalies moksleiviams 

dovanojame draudimą visam pir-
mam mokslo metų mėnesiui. Po 
vasaros atostogų į mokyklas grįž-
tantys vaikai būna labiau išsi-
blaškę, kupini vasaros įspūdžių, 
pamiršę saugaus elgesio gatvė-
je taisykles, todėl suaugę eismo 
dalyviai turėtų būti dar atidesni ir 
juos saugoti. Apdrausdami visos 
Lietuvos vaikus tikimės, kad na-
mus ar mokyklą jie pasieks sau-
gūs ne tik rugsėjį, bet ir ištisus 
metus“, – sako „Lietuvos drau-
dimo“ Dzūkijos skyriaus vadovė 
Alma Visockienė.

Kiekvienas šalies moksleivis visą 
rugsėjo mėnesį buvo apdraustas 
„Lietuvos draudimo“ 5000 eurų 
vertės draudimu nuo nelaimin-
gų atsitikimų kelyje. Į eismo įvykį 
patekus ir nukentėjus moksleiviui, 
jo tėvai ar globėjai turėtų kreip-
tis į bendrovę trumpuoju numeriu 
1828 arba pranešti apie įvykį per 
bendrovės tinklalapį www.ld.lt. Tai 
galima padaryti ir dabar, jei įvykis, 
kuriame nukentėjo moksleivis, įvy-
ko rugsėjo mėnesį. 

Šiemet per rugsėjį „Lietuvos 
draudimas“ pranešė sulaukęs 3 
pranešimų visoje Lietuvoje apie 
akcijos metu nukentėjusius vaikus. 

Du įvyko sostinėje, vienas – Kė-
dainiuose, nukentėjo du berniukai 
ir viena mergaitė. Laimei, šiemet 
nepranešta apie tragiškai pasibai-
gusias moksleivių keliones.   

Šviesą atspindinčios lieme-
nės – saugioms vaikų išvykoms

Jau trečius metus iš eilės akcijos 
„Apsaugok mane“ metu „Lietuvos 
draudimas“ regioninių miestų pra-
dinukams dovanoja šviesą atspin-
dinčias liemenes. Iš viso jų jau 
padovanota daugiau nei 35 tūks-
tančiai, liemenėmis aprengti 34-
jų rajonų pradinukai – daugiau nei 
pusės šalies savivaldybių.

„Liemenės, kurios atspindi švie-
są, yra viena paprasčiausių, bet 
itin svarbių priemonių, užtikri-
nančių pėsčiųjų saugumą keliuo-
se. Jos ypatingai reikalingos ru-
dens ir žiemos sezonu, kai greitai 
temsta – dėvima liemenė gali ap-
saugoti nuo skaudžios nelaimės ir 
mieste, ir užmiestyje. Mokyklose 
tokių liemenių trūksta arba jų vi-
sai nėra, nors vaikai dažnai vyks-
ta į įvairias ekskursijas, pažinti-
nes keliones. Tikime, kad nuo šiol 
moksleivių išvykos bus ir ryškes-
nės, ir saugesnės“, – sako „Lietu-
vos draudimo“ Dzūkijos skyriaus 
vadovė A. Visockienė. 

Akcijos „Apsaugok mane“ orga-
nizatorių svajonė – kad nebūtų 
nei vienos nelaimės, kurioje nu-
kenčia vaikai. Ne tik rugsėjį, bet ir 
visus mokslo metus. 

Tarybos posėdyje – buhalterinės apskaitos optimizavimas ir lengvatos 
šventinei prekybai

Pirmadienį sušauktame Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
posėdyje buvo priimta daug 
bendruomenei svarbių spren-
dimų. Posėdyje, kuriam pirmi-
ninkavo Savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, dalyva-
vo 21 Tarybos narys, buvo ap-
svarstyti 27 klausimai. 

Daugeliu klausimų Tarybos 
nariai balsavo vieningai. 

Savivaldybės Finansų ir aps-
kaitos skyriaus vedėja Julija Ra-
manauskienė pristatė sprendimo 
projektą, kuriuo buvo siūloma ko-

reguoti Savivaldybės biudžetą. 
Nuspręsta 175 tūkst. eurų didin-
ti pajamų planą. Toks sprendimas 
priimtas, gavus pajamų iš įstaigų 
veiklos, dotacijų ir prisidėjus 150 
tūkst. eurų gyventojų pajamų mo-
kesčio.

 J. Ramanauskienė pastebėjo, 
jog Savivaldybės biudžeto plano 
vykdymo rezultatai yra geri. 

Artėjant didžiosioms metų šven-
tėms, siekiant viešosiose miesto 
erdvėse paskatinti aktyvesnę pre-
kybą Kalėdų ir Naujųjų metų lai-
kotarpiu, Taryba nusprendė šiuo 

metu atleisti nuo vietinės rinklia-
vos prekiautojus ir kitų paslaugų 
tiekėjus.

Taryba patvirtino Savivaldybės 
įstaigų buhalterinės apskaitos 
optimizavimo planą, pagal kurį 
16 Savivaldybei pavaldžių biu-
džetinių įstaigų, kuriose patvir-
tinti 28,5 buhalterinių pareigybių 
etatai, bus sujungtos į tris įstaigų 
grupes pagal jų veiklos pobūdį: 
10 švietimo, 3 kultūros, 3 paslau-
gų teikimo ir visuomenės sveika-
tos priežiūros įstaigos.

Klausimą pristačiusios Vidaus 

audito skyriaus vedėjos Vydos 
Amšiejienės teigimu, biudžeti-
nių įstaigų buhalterinės apskai-
tos centralizavimas ne tik pa-
dės išspręsti buhalterių trūkumo 
problemą Druskininkų savivaldy-
bėje, bet ir leis optimizuoti įstai-
gų išteklius, užtikrins efektyves-
nį įstaigų buhalterinės apskaitos 
tvarkymą, sumažins buhalteri-
nės apskaitos klaidų tikimybę, 
pagerins įstaigų finansų valdymą 
ir finansų kontrolę. 

Po pertvarkos liks 6 etatais ma-
žiau. Naujoji struktūra pradės 

veikti nuo šių metų gruodžio. 
Taryba pritarė siūlymui, kad Vie-

čiūnuose, buvusio fabriko terito-
rijoje, būtų įrengta stambių ga-
baritų atliekų aikštelė, kurią savo 
lėšomis įrengs Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras. 

Taryba taip pat  patvirtino Drus-
kininkų ligoninės ir Druskinin-
kų pirminės sveikatos priežiūros 
centro Stebėtojų tarybų sudėtis.

Posėdyje buvo priimta daug 
sprendimų, susijusių su Savival-
dybės ir socialinių būstų normaty-
viniais dokumentais. 

Posėdyje, kuriam pirmininkavo Savivaldybės meras R. Malinauskas, dalyvavo 21 Tarybos narys, buvo apsvarstyti 27 klausimai/Roberto Kisieliaus ir Laimučio Genio nuotraukos

Pėsčiųjų perėjos  – šviesesnės 
ir saugesnės 

Prasidėjus tamsiajam metų 
sezonui, ypatingai svarbus 
tampa pėsčiųjų saugumas ga-
tvėse. 

Druskininkų savivaldybė jau ke-
lerius metus ypač rūpinasi drus-
kininkiečių saugumu ir skiria lėšų 
kryptiniam pėsčiųjų perėjų ap-
švietimui. 

Tai reiškia, kad tamsiuoju paros 
metu vis daugiau Druskininkų sa-
vivaldybės gatvių perėjų ryškiau 
apšviečiamos LED tipo šviestu-
vais, ir pėstieji tampa geriau ma-
tomi vairuotojams. 

Kaip teigė Druskininkų savival-

dybės Ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Juozas Grigas, šie-
met Druskininkų gatvėse sumon-
tuota 16 kryptinio perėjų apšvieti-
mo sistemų. Geriau apšviestomis 
tapo M. K. Čiurlionio, Veisiejų, 
Druskininkų, Gardino, Ateities, 
Sveikatos, Neravų, Maironio ir Jo-
napolės gatvių perėjos. 

Iš viso šiuo metu modernia ap-
švietimo sistema yra apšviestos 
67 Druskininkų, Viečiūnų ir Leipa-
lingio gatvių perėjos. 

Vienos perėjos apšvietimas kai-
nuoja nuo 1,5 iki 3 tūkst. eurų. 

Kryptinio pėsčiųjų perėjų apšvietimo išdėstymo schema Druskininkuose.
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Pasienio verslo forume – Druskininkų turizmo 
sėkmės formulė

Lietuvos turizmo lyderiais 
laikomi Druskininkai savo sė-
kmės formule dalijasi ne tik 
su kitų savivaldybių atstovais, 
bet ir užsienio turizmo speci-
alistais. Praėjusį ketvirtadie-
nį Druskininkų delegacija, va-
dovaujama mero pavaduotojo 
Lino Urmanavičiaus lankėsi 
Suvalkuose surengtame IV-
ajame Pasienio verslo forume, 
kuriame didžiausias dėmesys 
buvo skiriamas pasienio regio-
nų turizmo problemoms.

Į šį Suvalkų miesto bei Suvalkų 
mokslo ir technologijų parko or-
ganizuotą forumą susirinko Len-
kijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ru-
sijos pasienio miestų savivaldos, 
verslo, turizmo atstovai. Druski-

ninkams atstovavo L. Urmana-
vičius, Druskininkų verslo klu-
bo vadovas Albertas Katilovskis, 
„Grand SPA Lietuva“ generalinis 
direktorius Vladimir Ščiupakov 
bei Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorius Ri-
mantas Palionis. 

Pranešimuose ir diskusijose ap-
tartas Lenkijos-Lietuvos-Baltaru-
sijos pasienio turizmo potencialas, 
turizmo ir viešbučio verslas, tarp-
tautinių konferencijų ir renginių tu-
rizmas bei kiti aktualūs klausimai. 

Beveik visus pranešimus šiame 
forume skaitė Lenkijos specialis-
tai, tik vieninteliams Druskininkų 
atstovams iš viso gausaus svečių 
ir dalyvių būrio buvo suteikta gar-
bė skaityti pranešimą ir dalyvauti 

temų aptarimuose. 
Didelio klausytojų dėmesio su-

laukė analitinis L. Urmanavičiaus 
pranešimas apie Druskininkų tu-
rizmo ir sveikatinimo strategiją, 
svečiams palankios infrastruktū-
ros kūrimą.

R. Palionis teigė, jog forumo 
metu bendraudamas su kole-
gomis lenkais, iš jų išgirdo, jog 
Druskininkai turizmo srityje yra 
pažengę toliau už visus, todėl 
Druskininkų savivaldybės mero 
pranešimas visiems buvo labai 
įdomus ir naudingas.

Diskusijose apie konferencijų 
turizmą bei pasienio regionams 
kylančius turizmo iššūkius daly-
vavo druskininkiečiai A. Katilovs-
kis ir V. Ščiupakov. 

Druskininkų delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus lankėsi Suvalkuose surengtame IV-ajame Pasienio ver-
slo forume, kuriame didžiausias dėmesys buvo skiriamas pasienio regionų turizmo problemoms/Druskininkų savivaldybės archyvo 
nuotrauka

Muzikinio fontano erdvėse sužibo 
šviečiančių moliūgų parkas

Praėjusį šeštadienį Druski-
ninkų muzikinio fontano er-
dvėse surengta arbatos ir 
šviečiančių moliūgų šven-
tė, druskininkiečius ir kurorto 
svečius sukvietusi pasigrožė-
ti Druskininkų krašto bendruo-
menių ir vietinio verslo atstovų 
išskaptuotais moliūgais.

Kai sutemo ir moliūgų viduje 
buvo uždegtos žvakės, visi su-
skubo gėrėtis užburiančiais vaiz-
dais ir įamžinti išradingai papuoš-
tus moliūgus. 

Moliūgus ir kompozicijas kūrė 
ir eksponavo Jaskonių-Naujaso-
dės, Bilso ir Švendubrės kai-
mų bendruomenės, Viečiūnų 
progimnazija, „Ryto“ gimnazi-
ja, „Saulės“ mokykla, lopšeliai-
darželiai „Žibutė“ ir „Bitutė“, Vie-
čiūnų ir Leipalingio laisvalaikio 
salės, centras AQUA, „Vido ma-
lūnas“, Profesinio mokymo cen-
tro „Žirmūnai“ Druskininkų fili-
alas, viešbutis „Goda“, „Upa“, 
Socialinių paslaugų centras ir 
Viečiūnų savarankiško gyvenimo 
namai, „Eglės sanatorija“, moky-
mo centras „Dainava“, „Love Is-

land“, „Laputė.lt“, pavieniai as-
menys. Daugiausia moliūgų 
buvo galima suskaičiuoti Viečiū-
nų progimnazijos ir lopšelio-dar-
želio „Bitutė“ kompozicijose. 

Renginio organizatoriai, maty-
dami didelį žmonių  susidomėji-
mą, pakvietė išrinkti moliūgą ka-
ralių. Į šį titulą pretenduoja 24 
moliūgų kompozicijos, už kurias 
balsuoti buvo galima ir renginio 
metu vietoje, ir internete (https://
www.facebook.com/Druskinin-
kai.Kurortas/photos/pcb.12169
86718497489/121698091183140
3/?type=3&theater).

Atėjusieji į renginį daugiausia 
balsų atidavė gražuoliui „Eglės 
sanatorijos“ moliūgui. O „Face-
book“ paskyroje „Druskininkai –  
sveikatos šaltinių kurortas“ dar 
galite spėti atiduoti ir savo balsą 
už Jums labiausiai patinkantį mo-
liūgą ar kompoziciją – balsavimas 
tęsis iki lapkričio 4 d. 12 val. Vė-
liau bus sumuojami renginio vie-
toje ir internetu balsavusiųjų bal-
sai ir skelbiamas nugalėtojas 
– moliūgą karalius, kurio kūrėjai 
bus apdovanoti šauniais prizais!

Arbatos ir šviečiančių moliūgų šventė druskininkiečius ir kurorto svečius sukvietė 
pasigrožėti Druskininkų krašto bendruomenių ir vietinio verslo atstovų išskaptuotais 
moliūgais/Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Vilija Blinkevičiūtė: „Investicijos į vaikus ar vaikiški bilietai į skurdą?“

Rimantas Katkevičius

Europos Parlamento socialis-
tų ir demokratų pažangiojo al-
janso frakcijos narė, Užimtumo 
ir socialinių reikalų komiteto vi-
cepirmininkė Vilija Blinkevičiū-
tė įsitikinusi: ir Europos Sąjun-
ga, ir Lietuva vis dar per mažai 
investuoja į vaikus. 

Europarlamentarė teigia, kad 
vaikai turi tapti pirmuoju vals-
tybės investicijų pasirinkimu, 
ir klausia: „Ką renkamės: in-
vesticijas į vaikus ar vaikiškus 
bilietus į skurdą?“

Gerbiama Vilija, kaip verti-
nate siūlymą jau kitais metais 
Lietuvoje tiekti nemokamus pi-
etus ir ikimokyklinukams, ir 
pirmokams?

Žinoma, pritariu. Aš – už investi-
cijas į vaikus. Į garantuotą vaikystę. 

Labai gerai, kad savivaldy-
bėms ir mokykloms siūloma leis-
ti pačioms nutarti, koks maitini-
mo būdas (švediškas stalas ar 
maistas porcijomis) priimtinas ir 
mokiniams, ir jų tėvams. Ir teigiu, 
kad toks nemokamas maitinimas 
būtų pakeliama našta valstybei. 
Juk 2008 metais sugebėjome ne-
mokamai maitinti visus ikimoky-

klinukus ir pradinukus. 

Bet juk teigiama, kad tai – pi-
nigų švaistymas vėjais: neva 
vaikai to maisto dažniausiai ne-
valgo? 

Gal kai ką ir nustebinsiu, bet vai-
kai ir Lietuvoje, ir likusiame pa-
saulyje valgo. Nori valgyti, nors 
kai kurie vaikai ne visada turi ką 
(skurdą, nepriteklių patiria kas ke-

tvirtas Europos Sąjungos vaikas, 
tarp jų – ir Lietuvos vaikai). Mes, 
suaugusieji, turime apsaugoti vai-
kus, kad jie nuo mažų dienų nesi-
jaustų esantys prastesni, bloges-
ni tik todėl, kad auga nepritekliuje.

Ir visa tai – ne išlaidos, kaip 
dar kartais teigiama. Tai – inves-
ticijos. Į vaikus. Vadinasi, į vals-
tybės ateitį. Į saugumą. Todėl ti-
kiuosi, kad Lietuvos Respublikos 
Seimas, balsuodamas už 2020 
metų valstybės biudžetą, skirs 
pakankamai lėšų ir nemokamai 
maitinti vaikus mokyklose, ir vai-
ko pinigams. Ir tai tėra tik pradžia, 
kuriant garantuotą vaikystę.

Kokios žinios iš Europos Par-
lamento dėl Jūsų pasiūlytos 
europinės Vaikų garantijos ini-
ciatyvos?

Geros. Europos Parlamente vy-
kusiuose kandidatų į Europos ko-
misarus klausymuose ypatingas 
dėmesys skirtas europinei Vaikų 
garantijos iniciatyvai, kuriai 2021-
2027 metų ES biudžete numatyti 
6 milijardai eurų. Būtent naujajai 
Europos Komisijai teks užduotis 
sukurti Europos vaikų garantijos 
iniciatyvos mechanizmą, taip pat 
ir programas, kuriomis tėvams tei-
kiama parama.

Vaikų garantija reiškia ne tik ne-
mokamą vaikų priežiūrą, tinkamą 
mitybą, lygias galimybes mokytis, 
lankyti būrelius, bet ir jaukų būs-
tą, sąlygas suaugusiems šeimos 
nariams dirbti ir užsidirbti, derinti 
darbą ir asmeninį gyvenimą, slau-
gyti sergančius artimuosius. Tai ir 
investicijos į švietimą ir mokyto-
jus, į socialines paslaugas ir soci-
alinius darbuotojus, tai ir konkreti 
pagalba auginantiems neįgalius, 
sergančius vaikus.

Todėl Vaikų garantija – tai ir su-
augusiųjų garantijos. Valstybės 
garantijos tiems, kurie vaikus au-
gina, auklėja, moko, prižiūri, slau-
go ir labai dažnai tuo pačiu dar 
ir dirba keliuose darbuose arba 
apskritai neturi darbo.

Visiems vaikams garantuoti 
vaikystę reikia milžiniškų lėšų. 
Iš kur jos?

Klausimas yra kur kas platesnis. 
Vaikystė be bado, nepriteklių, sto-
gas virš galvos, šilti namai, arti-
mųjų meilė ar bilietas į skurdą nuo 
pat ankstyvos vaikystės? Ką mes, 
Europos Sąjunga ir Lietuva, ren-
kamės?

Ar galima pritarti Kauno miesto 
tarybos sprendimui, kad ne mies-
te gyvenantys tėveliai mokėtų už 

vaikus darželiuose 16 kartų di-
desnę kainą, nei mieste gyvenan-
tys tėveliai? Kas leido rūšiuoti vai-
kus? Negalima spekuliuoti vaikais 
ir tėvų jausmais, siekiant savo po-
litinių tikslų.

Kai girdžiu sakant, kad nėra pa-
kankamai pinigų nei investicijoms 
į vaikus, nei švietimui, visada atsa-
kau: nuo vaikystės skurstantiems 
vaikams sunkiau sekasi mokytis, 
jų silpnesnė sveikata, vėliau jiems 
būna sudėtingiau gauti gerą darbą, 
didelė tikimybė, kad dėl to skurs ir jų 
vaikai. Mes to norime? Mes ir toliau 
pasirengę amžinai leisti milžiniškas 
sumas kovai su pasekmėmis – su 
jaunimo nedarbu, su skurdu, atskir-
timi ir menkomis pajamomis, su pa-
tyčiomis, nusikalstamumu, smurtu 
šeimose ir savižudybėmis?

O pinigų visada bus per mažai. 
Visada. Esmė, ką renkamės prio-
ritetu. Būtent vaikai turi tapti prio-
ritetu, pirmuoju valstybės pasirin-
kimu, kuriant ateitį.

Vilija Blinkevičiūtė: „Arba investicijos į vai-
kus ir švietimą, arba ir toliau bus leidžiamos 
milžiniškos sumos kovai su pasekmėmis – 
su jaunimo nedarbu, skurdu, menkomis pa-
jamomis, nusikalstamumu“.

Užsakymo Nr. MDR-228-001

Svarbu daugeliui: kaip taupyti šilumą?
Šilumos vartojimo efekty-

vumas aktualus ne tik gyven-
tojams, bet ir įmonėms, įs-
taigoms ar kitiems viešųjų 
pastatų valdytojams. Nuo to 
priklauso ir už šildymą gauna-
mų sąskaitų dydis. Nors dau-
gelis šiandien stengiasi taupy-
ti vandenį ar elektros energiją, 
tačiau toli gražu ne visi žino, 
kaip sumažinti šilumos vartoji-
mą. Tad ko reikėtų imtis?

Pirmas žingsnis – išsiaiškinti 
problemas

Galimybių didinti šilumos ener-
gijos vartojimo efektyvumą įma-
noma atrasti daugelyje pastatų, 
nepriklausomai nuo jų paskirties. 
Vienas iš žingsnių, to siekiant, – 
energijos vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartojimo au-
ditą, galima identifikuoti didžiau-
sius šilumos praradimus lemian-
čius procesus ir silpnąsias pastato 
šilumos sistemos grandis. Kartu 
pateikiamos rekomendacijos, kaip 
mažinti energijos sąnaudas. Ki-
taip tariant, audito metu išsiaiš-
kinamos neefektyvaus energijos 
vartojimo priežastys ir pateikiami 
ekonomiškai pagrįsti būdai page-
rinti situaciją“, – sako „Litesko“ fi-
lialo „Druskininkų šiluma“ vadovas 

Marijan Burinskij.
Dideles įmones reguliariai atlik-

ti vidinius energijos vartojimo au-
ditus įpareigoja įstatymai. Tačiau 
ir kiti ūkio subjektai ar gyvento-
jų bendruomenės gali tai dary-
ti savanoriškai, nes, jei suvartoja-
ma daug šilumos energijos, reikia 
analizuoti, kodėl taip yra. Auditas 
leidžia imtis konkrečių priemonių 
taupyti energiją ir mažinti išlaidas.

M. Burinskij teigimu, norint atlik-
ti energijos vartojimo auditą, rei-
kėtų kreiptis į atestuotus eksper-
tus, kurie gali atlikti visapusišką 
analizę.

Galimybės sutaupyti – mo-
dernizavus pastato sistemas

Atlikus auditą, galima pasirinkti 
būdus, kaip didinti pastato energi-
nį efektyvumą. Senuose daugia-
bučiuose ar senos statybos indivi-
dualiuose namuose tai geriausia 
padaryti, atliekant kompleksinę 
renovaciją. Pastebima, kad, apšil-
tinus pastato išorę ir kartu sutvar-
kius vėdinimo sistemas, moder-
nizavus šilumos punktą ir karšto 
vandens sistemą, galima daugiau 
kaip 50 proc. sumažinti šilumos 
vartojimą.

„Vis dėlto kompleksinė renova-
cija nėra vienintelis būdas tau-

pyti energiją. Automatizavus šilu-
mos punktus, įrengus individualią 
energijos apskaitą, subalansavus 
vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas šilumos poreikius gali-
ma sumažinti net iki 30 proc.“, – 
sako M. Burinskij.

Pavyzdžiui, automatizavus ši-
lumos punktus, šilumos energija 
pastatams tiekiama automatiškai 
pagal lauko temperatūrą. Tai už-
tikrina, kad pastatai nebus peršil-
domi. Be to, automatizavus šilu-
mos punktus, vartotojai gali patys 
nuspręsti, kada pradėti ir baig-
ti šildymo sezoną. O subalansa-
vus šildymo ir karšto vandens sis-
temas visus vartotojus pasieks 
vienodos temperatūros karštas 
vanduo, ir pastate šiluma bus pa-
skirstoma tolygiai. 

Šiluma – pagal individualius 
poreikius

Individuali šilumos reguliavimo 
ir apskaitos sistema – dar vienas 
būdas taupyti šilumą. Anot M. Bu-
rinskij, pastato šildymo sistemoje 
įrengus termostatinius ventilius, ši-
lumos daliklius ir išmaniojo viena-
laikio rodmenų nuskaitymo spren-
dimus, atskirose patalpose galima 
nustatyti ir palaikyti norimą tempe-
ratūrą bei tiksliai paskirstyti sąnau-

das už šilumos energiją. Tai leidžia 
gyventojams ar įmonėms šilumą 
naudoti pagal savo individualius 
poreikius ir mokėti tiksliai už tiek 
energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda ir paprasti 
veiksmai

Yra ir visai paprastų būdų taupy-
ti šilumos energiją. Šilumos nuos-
tolius gali sumažinti senų langų pa-
keitimas naujais, sandaresniais, 
balkonų įstiklinimas. Be to, svarbu 
ir tinkamai pasiruošti žiemos sezo-
nui. Pavyzdžiui, visada reikia pati-
krinti, kad radiatoriuose nebūtų oro. 
Net ir nedidelis kiekis oro neleidžia 
radiatoriams gerai ir vienodai įšilti.

Taip pat baldus kambaryje staty-
kite taip, kad jie neužstotų radia-
torių ir netrukdytų šilumai pasiekti 
kambario gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą padengus šilumą atspindin-
čia plėvele ar specialios izoliaci-
nės medžiagos sluoksniu dau-
giau šilumos bus nukreipiama į 
patalpos vidų ir joje taps šilčiau. 
Šilumos nuostolius sumažinti ga-
lima ir prie išorinės kambario sie-
nos pastačius didelę spintą ar 
knygų lentyną.

Dar viena priemonė, kuri padės 
išsaugoti daugiau šilumos na-

muose – lauke spaudžiant dides-
niam šalčiui, nuleisti pakeliamas 
žaliuzes. Dvigubo įstiklinimo lan-
gas su nuleistomis žaliuzėmis pri-
lygsta trigubo įstiklinimo langui.

Taupus šilumos vartojimas – 
administratorių atsakomybė

Norint efektyviai vartoti energi-
ją, svarbu ne tik modernizuoti šil-
dymo sistemas, bet ir tinkamai jas 
prižiūrėti. Periodiškai turėtų būti 
plaunami šilumokaičiai, rūpina-
masi šilumos izoliacijos, filtrų, si-
urblių ir kitų sistemos dalių būkle. 
Be to, nelaukiant avarijos, reikėtų 
pakeisti ir pasenusius šilumos sis-
temos vamzdžius. Visa tai – pas-
tatą administruojančios įmonės 
atsakomybė.

„Jei jūsų pastatą prižiūri speci-
alizuota įmonė, dėl rekomendaci-
jų, kaip taupyti šilumą, turėtumėte 
kreiptis į ją. Jos pareiga rūpin-
tis, kad pastatai energiniu požiū-
riu būtų kuo efektyvesni. Būdami 
šilumos tiekėjais, mes  užtikrina-
me šilumos tiekimą tik iki pastato. 
Tolimesnis energijos vartojimas 
priklauso nuo to, kaip gerai savo 
darbą atlieka pastatų administra-
toriai“, – sako M. Burinskij.

Užsakymo Nr. MDR-228-002

Kaip vabalai moliūgų mieste bitučių gimtadienį šventė
Ligita Radiukevičienė,
mokytoja

Ar kas pamenate linksmiausią vai-
kystėje gimtadienį? Vaikystės ir 
nuotykių skonis Druskininkų lop-
šelyje-darželyje „Bitutė“ spalio 23-
ąją buvo kupinas šėlsmo ir puikios 
nuotaikos, mat linksmieji „vabaliu-
kai“ teatralizuotai šventė darželio 
gimtadienį. Jame netrūko nei ru-
dens spalvų, nei moliūgų žibėjimo, 
nei puikių žaidimų, nei puikiai rude-
niškai sinchronizuoto įstaigos ben-
drystės jausmo. 

Vaikai ir pedagogai, žaismingai įsikū-
niję į vabaliukus, priėmė mažųjų bitu-
čių kvietimą gimtadienį švęsti Moliūgų 
mieste. Kelionės metu vabaliukai prisi-

minė ir daineles, ir eilėraščius, ir mu-
zikinius žaidimus – juk gimtadienyje 
turi būti smagu ir nenuobodu. Sugal-
voję patį gražiausią linkėjimą bitutėms 
– daugybės žydinčių gėlių – ugdyti-
niai prie šventinio torto linksmai trypė 
ir dainavo gimtadienio dainelę, skirtą 
darbščioms bitutėms. Vaikai ne tik at-
rado edukacines vertes –

sužinojo, kokių būna vabalėlių, ką jie 
mėgsta, kur gyvena, bet ir susipažino 
su bičių gyvenimo ypatumais ir sužino-
jo, kiek gi metų suėjo darželiui. 

Smagu, kai į gimtadienį atvyksta 
daug svečių, tad esame labai dėkingi 
visai darželio bendruomenei už pagal-
bą, organizuojant šventę kartu. Tiki-
mės, kad kitąmet į jubiliejinį gimtadienį 
atvyks dar daugiau svečių. Spalio 23-ąją teatralizuotai paminėtas Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ gimtadienis/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo 

nuotrauka
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Partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“ – pareiga dainuoti tiesą ir laisvę

Irena Urbonienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja

Baigiantis spaliui, Druskinin-
kų „Atgimimo“ mokykloje jau 
vienuoliktąjį kartą suskam-
bo partizanų dainų festiva-
lis „Laisvės kelias“. Šiemet jis 
buvo skirtas 1949 metų Vasa-
rio 16-osios Deklaracijai ir aš-
tuoniems ją pasirašiusiems 
partizanų vadams pagerbti. 
Prieš 70 metų iš Lietuvos te-
ritorijoje įsikūrusių partizanų 
apygardų aštuoni vadai, įveikę 
pavojų kupiną kelią (kai kurie 
iš jų keliavo net keletą mėne-
sių), susirinko Minaičių kaime 
Radviliškio rajone ir įkūrė Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdį. Su-
rašė ir Sąjūdžio statutą, jo šū-
kiui pritaikė lotynišką posakį 
„Rede, quod debes“ (liet. ati-
duok, ką privalai).

Tradiciniame Druskininkų „At-
gimimo“ mokyklos renginyje di-

rektorė Danutė Časienė, pa-
sveikinusi festivalio dalyvius, 
pristatė garbius svečius: Tarp-
tautinės komisijos nacių ir so-
vietinio okupacinių režimų nu-
sikaltimams Lietuvoje įvertinti 
sekretoriato vadovą Ronaldą 
Račinską, Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos pirmi-
ninko pavaduotoją Petrą Mus-
teikį, Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos valdybos pir-
mininko pavaduotoją Edvardą 
Strončiką, Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto Humani-
tarinių mokslų daktarę, Tauto-
sakos skyriaus vadovę Austėją 
Nakienę, ilgametį Rezistencijos 
ir tremties muziejaus direkto-
rių, dabar – bendrijos „Atmintis“ 
pirmininką Gintautą Kazlauską, 
šaulių bei savanorių kuopų va-
dus, buvusius kovų dalyvius.

Vienuoliktasis partizanų dainų 
festivalis prasidėjo „Atgimimo“ 
mokyklos teatro studijos kompo-
zicija, atkūrusia autentiškus pa-

sipriešinimo sąjūdžio epizodus. 
Teatro studijos mokiniai pasako-
jo partizano Tomo Kondrato-Brie-
džio šeimos istoriją apie tai, kaip 
Marcinkonių būrio partizanai, at-
eidavę pas patikimus ūkininkus, 
klausydavosi T. Kondroto dukre-
lės dainų. Ne vienam festivalio 
dalyviui ašaros gniaužė gerklę, 
kai Tremties ir rezistencijos mu-
ziejaus Druskininkų padalinio vy-
riausiasis muziejininkas, padali-
nio vadovas Saulius Lukošiūnas 
pristatė skaudžios istorijos liu-
dininkę, tada dar mažą mergai-
tę, dainavusią tėveliui partizanui 
– Aldoną Kondrataitę- Bernatavi-
čienę, jai dėkojo už drąsą dainuo-
ti tiesą ir laisvę.

Tylos minute pagerbti partiza-
nai, paaukoję savo gyvybes už 
Tėvynės laisvę. Druskininkų šau-
liai, vadovaujami Ramūno Šerpa-
tausko, padėjo gėlių prie „Mer-
gelių akių“ memorialo, skirto 
žuvusiems partizanams atminti.

Festivalyje skambėjo Alytaus, 

Varėnos, Vilkaviškio, Trakų, Vil-
niaus, Druskininkų, Lazdijų, Prie-
nų atstovų atliekamos dainos. Ir 
pradinukai, ir abiturientai, ir gar-
būs senjorai dainavo apie Lietu-
vos partizanų meilę Tėvynei, ryž-
tingą kovą dėl jos laisvės, auką ir 
ankstyvą, bet nebeprasmę mir-
tį. „Mėnulis – tikras tėvas jo“, 
„Oi, sakalėli“, ,,Devynios baltos 
upės“, „Sudie, motule, tu brangio-
ji“ ir daug kitų kūrinių skatina ne-
užmiršti didvyrių, kurie mums su-
teikė neįkainojamas laisvės siekio 
pamokas. 

Renginio vedėjai Miglė ir Do-
minykas pristatė aštuonis 1949 
m. Vasario 16-osios Deklaraci-
ją pasirašiusius vadus, kaip as-
menybes, kurioms kova už laisvę 
ir gebėjimas išlikti žmonėmis bet 
kokiomis sąlygomis buvo svar-
biausias gyvenimo tikslas. Vi-
sus festivalio klausytojus ir da-
lyvius sužavėjo Vilniaus Lietuvių 
namų choras, vadovaujamas Ju-
ditos Taučaitės. Lietuvių namuo-

se mokosi lietuviškų šaknų tu-
rintis jaunimas iš viso pasaulio. 
Vadovė, pristatydama chorą, pa-
brėžė, kad kai kurie jaunuoliai dar 
nemoka lietuvių kalbos, bet jau 
dainuoja lietuviškas dainas. Tai 
yra ypač gražus ištikimybės ir pa-
garbos protėvių kalbai bei istorijai 
pavyzdys.

Partizanų dainų festivalio pabai-
goje nuskambėjus finalinei visų 
kolektyvų atliekamai dainai „Bro-
liams“, „Atgimimo“ mokyklos di-
rektorė D. Časienė įteikė padėkas 
kolektyvams ir jų vadovams. Ren-
ginio svečiai už gražų ir prasmin-
gą renginį padėkojo atlikėjams ir 
mokyklos Tolerancijos centrui, 
kuriam vadovauja istorijos moky-
toja metodininkė Lijana Lukošiū-
nienė. 

Po tokio renginio galime jaustis 
ramūs – Lietuvai viskas bus gerai, 
kol jaunimas kalba ir dainuoja lie-
tuviškai, o skaudi, bet didinga tau-
tos istorija gerbiama ir iš jos mo-
komasi.

„Atgimimo“ mokykloje jau vienuoliktąjį kartą suskambo partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“/Gabrielės Gudaitienės nuotrauka

„Saulės“ mokykloje – knygos apie „nenušlifuotais deimantais“ vadinamus 
vaikus pristatymas

Renata Jaskelevičienė, 
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja

Vaikas... Tavo vaikas... Toks 
vienintelis ir nepakartojamas, 
ypatingas savo tėvams... Kar-
tais tai – kitoks vaikas. Ju-
dresnis, pastabesnis, jautres-
nis, pasaulio įvykius regintis ir 
vertinantis kitokiomis akimis – 
nuoširdžiomis, patikliomis... 

Knygą apie vaikus, „nenušli-
fuotus deimantus“, turinčius au-
tizmo spektro sutrikimą, paren-
gė ir išleido iš Marijampolės 
kilusi vokiečių kalbos filolo-
gė Agnė Gustė, su vyru išeivi-
joje auginanti sūnų Liną. Knyga 
paremta Agnės šeimos patirti-
mi, kasdienybės džiaugsmais 
ir iššūkiais. Mat Linas ir yra tas 
ypatingas deimantas, kurį, kaip 
sako Agnė, jie priima tokį, koks 
jis yra – „kaip nenušlifuotą dei-
mantą“. 

Spalio 25 d. „Saulės“ pagrin-
dinėje mokykloje organizuo-
tas susitikimas su pačia knygos 
„Autizmas: 365 kitokios dienos“ 
autore, kuri nuoširdžiai papasa-
kojo apie savo šeimos kasdieny-
bę ir nelengvą, bet įdomią, atra-
dimų, mažų džiaugsmų kupiną 
patirtį. Knygos pristatyme da-
lyvavo gausus būrys mokytojų, 
pagalbos mokiniui specialistų, 

Švietimo skyriaus atstovė – visi 
tie, kurie domisi tokių ypatingų 
vaikų ugdymu, integracija į ben-
drojo ugdymo klases.

A. Gustė knygą ryžosi išleis-
ti, norėdama sukaupta patirti-
mi pasidalinti su Lietuvoje gy-
venančiomis šeimomis, kurios 
galbūt dar mažai žino apie šių 
vaikų mokymo iššūkius, galimy-

bes, pagalbą, kurios galima tikė-
tis iš aplinkinių. Knygos autorė 
gyvena Airijoje, sūnus Linas ten 
lanko vietinę mokyklą ir yra lavi-
namas atskiroje, autizmo spek-
tro sutrikimą turinčių vaikų kla-
sėje. Tik vėliau pamažu vaikas 
bus integruojamas į bendrojo 
ugdymo klasę. Agnė akcentavo, 
kad tokių ypatingų vaikų ugdy-

me labai reikšmingą darbą atlie-
ka įvairūs pagalbos specialistai: 
ankstyvoje vaikystėje – logope-
dai, vėliau – pedagogai, psicho-
logai. Itin svarbūs yra ergotera-
peutai, kurių šalyje trūksta, nes 
autizmo spektro sutrikimą turin-
čių vaikų ir klasių daugėja.

Susitikimo metu Agnė pri-
statė knygą, kurioje be jos įž-
valgų, klausimų ir atsakymų 
sau, asmeninės patirties ap-
tarimo, praktinių sūnaus Lino 
ugdymo(si) pavyzdžių analizės 
yra dar aštuonių mamų, augi-
nančių ypatingus vaikus, istori-

jos, pasakojimai, dalijimasis pa-
tirtimi. Be to, knygą sustiprina 
ir pagalbos vaikui specialistų – 
pedagogų, logopedų, ergotera-
peutų rekomendacijos, prakti-
niai patarimai, kaip ugdyti tuos 
„nenušlifuotus deimantus“: kaip 
turi elgtis tėvai, artimieji, ko-
kia turi būti visuomenės elgse-
na, samprata, dėmesys. Knygos 
viršelį ir joje esančias iliustra-
cijas tapė autorės sūnus. Ren-
ginio metu ir buvo surengta jo 
piešinių parodėlė. Pomėgį tapy-
ti dar lydi ir meilė muzikai: ma-
žasis kūrėjas mėgsta jos klau-
sytis, žino daugybę dainų, pats 
dainuoja įvairias daineles, pui-
kiai intonuoja ir labai nuoširdžiai 
myli... savo mokyklą! 

Autorės nuoširdus ir atviras 
pasakojimas suteikė daug žinių 
ir gilesnio suvokimo apie tokius 
ypatingus vaikus, jų kasdieny-
bės iššūkius, ugdymo(si) būdus. 
Na, o ši knyga kažkam gali tap-
ti puikiu pagalbininku ir patarė-
ju tas 365 kitokias dienas. Kaž-
kas joje atpažins savo vaiką, jo 
elgseną, įpročius, sunkumus. 
Galbūt kažkas ten suras save 
ir atpažins savo kasdienybės 
emocijas? Kažkas suras netgi 
taip reikalingą palaikymą. Pripa-
žinkime – tos kitokios 365 die-
nos ne visada yra lengvos ir pa-
prastos...

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja L. Vanagaitienė (kairėje) su kny-
gos „Autizmas: 365 kitokios dienos“ autore A. Guste/Donato Savulionio nuotrauka

Knygoje gausu įžvalgų, klausimų ir 
atsakymų, asmeninės patirties aptarimo, 
mamų, auginančių ypatingus vaikus, istorijų 
ir dalijimosi patirtimi/Donato Savulionio 
nuotrauka
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Šeimos pramogų parkas „O kas čia?“ atšventė 1-erių metukų gimtadienį!

Praėjusį penktadienį organi-
zuotas UAB „Grand SPA Lietu-
va“ šeimos pramogų parko „O 
kas čia?“ 1-erių metukų gimta-
dienis. Nuo 12 val. visų svečių 
laukė gimtadienio tortas, vai-
šės, dovanos, pramogos, nuo-
taikinga slime gamyba, me-
dinės dėlionės piešimas bei 
neribotas apsilankymas vaikų 
šalyje, kurioje kiekvienas at-
randa savo mylimiausią kam-
pelį ir pasisemia neišdildomų 
įspūdžių. 

„O kas čia?“ – klausimas, kurį 
taip dažnai girdi mamos bei tėčiai 
iš savo smalsių ir nuolat aplinką 
tyrinėjančių vaikų, tapo šios šei-
mos pramogoms, bendravimui 
skirtos pramogų bei šypsenų oa-
zės pavadinimu. Šeimos pramo-
gų parkas „O kas čia?“ – daugiau 
nei 1000 kvadratinių metrų žai-
dimų kambarių, teminių erdvių ir 
kavinių vaikams. Šioje vaikų ka-
ralystėje dėmesys yra skiriamas 
vaikų kūrybiškumo ugdymui, svei-
kai mitybai bei kokybiškam visos 
šeimos laisvalaikiui. 

Įrengiant šeimos pramogų cen-
trą, atsižvelgta į svarbiausius 
tėvų ir vaikų poreikius: saugu-
mą, vaikų aktyvumą skatinan-
čias pramogas, galimybę sveikai 
maitintis. Visos erdvės centre pri-
taikytos suaugusiems laiką leis-
ti kartu su vaikais bei apstatytos 
baldais be aštrių kampų ir briau-
nų. Mažieji centro lankytojai gali 
dūkti oro balionų terminale, „Ro-
jaus paplūdimyje“, „Gelbėtojų sto-
tyje“, „Beždžionių saloje ir balta-
jame kanjone“. Mažieji gali pabūti 
„Piratų saloje“, slėptuvėse su ne-
tikėtomis laipynėmis tikriems nuo-
tykių ieškotojams, „Bazėje 112“, 
„4 ratų dirbtuvėse“ drąsuoliams, 
„Žaislų ligoninėje“, „Fėjų dvare“, 

ir „Grožio namuose“ mažosioms 
svajotojoms. O šalia – paslaptin-
goji „Sapnų palėpė“. Čia pat ir „Ki-
nas tarp ratų“, „Greičio trasos“ ti-
kriems lenktynininkams! Taip pat 
– „Ramybės oazė“, „Pyplių skve-
ras“, skirtas patiems mažiau-
siems lankytojams. 

Pramogų komplekse yra ir 
„Rožinė kepyklėlė“, kurioje ga-
lima paragauti įvairiausių sko-
nių. Joje – daug erdvės vaikiškai 
fantazijai atsiskleisti. Magišku 
valgiaraščiu vilioja ir „Kids cafe“ 
su ten įkurta „Trolių palėpe“, ku-
rioje apsigyveno tik didžiau-
siems svajotojams matomi ma-
žieji padarėliai: troliai, žavingos 
išvaizdos ir linksmo būdo nau-
jieji draugai, žadantys nuoty-
kius. Gera drauge su jais skristi 
oro balionu ir skanauti šokola-
dinius šaukštelius. Troliai šoka, 
sportuoja, dainuoja, linksmina-
si, o svarbiausia – auga stiprūs 
ir sveiki!

 „Džiaugiamės tokiu gausiu at-
vykstančių pramogautojų būriu. 
Per metus pas mus apsilankė jau 
11 818 vaikų. Vien gimtadienio 
dieną sulaukėme daugiau kaip 
100 mažųjų lankytojų. Lankan-
čių šį pramogų centrą vaikų am-
žius labai įvairus – nuo vienerių 
iki 8-9-erių metų. Čia laukiami 
ir metukų neturintys svečiai, ir 
11-mečiai, kurie tikrai suranda 
jiems įdomios veiklos.

Gimtadienio šventės metu šur-
muliavo druskininkiečiai, miesto 
svečiai, atėję turiningai praleisti 
laiką su šeima. 

Dažnai tėvai „paskęsta“ pramo-
gų erdvėje kartu su vaikais. Taigi, 
kol mažyliai tyrinėja „O kas čia?“ 
pasaulį, jie gali atsipalaiduoti ka-
vinės zonoje, pavalgyti, išgerti ka-
vos ar paskaityti knygą. Vis daž-

niau tėvai bando suderinti darbą 
su poilsiu, todėl įsirengia „laikiną“ 
darbo vietą kavinės zonoje. Ir dar-
bas – atliktas, ir šeima laiminga! 

„O kas čia?“ erdvėse rengiami ir 
edukaciniai užsiėmimai tėvams, 
paskaitos, seminarai. Tuo metu 
nereikia sukti galvos, kur palik-
ti savo atžalas, jie smagiai leidžia 
laiką pramogų parke, šalia tėvų.

Tėveliai gali kartu dūkti, o vaikai 
atrasti naujų žaidimų ir pramogų, 
susitikti su draugais, švęsti šven-
tes. Rengiamos krikštynos, mo-
kyklų, darželių išleistuvės, kalėdi-
niai renginiai. 

Didžiausias „O kas čia?“ šei-
mos pramogų parko siekis – tapti 
ne tik laisvalaikio ir pramogų par-
ku šeimoms, bet ir edukacinių už-
siėmimų traukos centru, į kurį at-
vyktų moksleivių bei darželinukų 
grupės iš visos Lietuvos“, – sakė 
„Grand SPA Lietuva“ generalinis 
direktorius Vladimir Ščiupakov. 

Šeimos pramogų parkas „O kas 
čia?“ kviečia padovanoti savo vai-
kučiams neišdildomų vaikystės 
prisiminimų!

„Grand SPA Lietuva“ šeimos 
pramogų parką „O kas čia?“ ra-
site M. K. Čiurlionio g. 51, Drus-
kininkuose

www.grandspa.lt

Užsakymo Nr. MDR-228-003

Šeimos pramogų parke „O kas čia?“ surengta 1-ojo gimtadienio šventė/Roberto Kisieliaus ir Edvardo Balčiaus nuotraukos

Gimtadienio svečiai skanauja „Žirafos Ore“ vaišes/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Patys mažiausieji galėjo džiaugtis nuotaikingomis pramogomis/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Šeimos pramogų parke veikia „O kas čia?“ stalo žaidimų zona/Edvardo Balčiaus nuotrauka

Vaikai ir jų tėveliai džiaugėsi „Slime” gamyba/Edvardo Balčiaus nuotrauka Gimtadienio dūzgės/Edvardo Balčiaus nuotrauka
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Prekybos tinklo IKI priva-
čių prekių ženklų šeimą ne-
seniai papildė „Bio Village“ 
simboliu pažymėta produkci-
ja. Patrauklią pirkėjui ją daro 
ne tik kilmės šalis – aukštos 
kokybės gastronominiais ga-
miniais garsėjanti Prancūzija, 
bet ir ekologiškas gamybos 
būdas, tvari pakuotė. Stebi-
ma, jog pastaraisiais metais 
pirkėjai vis dažniau skaito eti-
ketes, ieškodami ne tik ska-
nių ir geros kokybės gaminių 
už patrauklią kainą, bet ir ypa-
tingą dėmesį skiria jų pagami-
nimo būdui, pakuotei.

Išskirtinis dėmesys – tvaru-
mui

„Savo parduodamai produkci-
jai visuomet keliame itin aukš-
tus kokybės reikalavimus, to-
dėl prekių ženklas „Bio Village“ 
dar labiau sustiprina IKI asor-
timento išskirtinumą. Ekologiš-
kai švarūs „Bio Village“ produk-
tai gaminami nenaudojant jokių 
sintetinių pesticidų, cheminių 
trąšų, GMO, dirbtinių dažiklių 
ir kvapiųjų medžiagų, hidroge-
nizuotų riebalų, sintetinių saldi-
klių ar skonio stipriklių. Šis tva-
rus prekių segmentas nūdienos 
visuomenėje yra būtinas – juk 
daugėja ne tik socialiai atsa-
kingų vartotojų, bet ir nuo įvai-
rių susirgimų kenčiančių žmo-
nių, todėl privalome užtikrinti, 
kad mūsų parduotuvių asorti-
mente jie rastų aplinkai drau-
giškos, taip pat specialius mi-
tybos poreikius atitinkančios 

produkcijos, kuri būtų prieina-
ma kiekvienam“, – tikina preky-
bos tinklo IKI komunikacijos va-
dovė Indrė Baltrušaitienė. 

Svarbiausias šio prancūziško 
privataus prekių ženklo išskir-
tinumas – gamtą tausojantys 
sprendimai tiek produktų ga-
myboje, tiek pakuotėje, pirkėjų 
edukacija. 

„Visos pakuotės yra tvarios, 
pagamintos iš perdirbtų medžia-
gų. Prancūzijoje gaminamus 
„Bio Village“ produktus sertifi-

kuoja nepriklausomos organiza-
cijos – tai patvirtina ant pakuo-
čių esantys Europos Sąjungos 
„Europos lapo“ ir AB logotipai, 
kuriuos pasaulis jau seniai pa-
žįsta ir žino, jog jais ženklinami 
tik išskirtiniai produktai.

Be to, pirkėjai kartu su pakuo-
te gauna ir rūšiavimo instrukciją, 
kuri padeda be didelių pastangų 
ugdyti rūšiavimo įpročius ir tin-
kamai tvarkyti pakuočių atliekas 
namuose“, – pasakoja I. Baltru-
šaitienė. 

Kiekvienam prieinama pran-
cūziška kokybė

Nuo šiol tik IKI parduotuvėse 
pirkėjams siūlomas „Bio Village“ 
produktų asortimentas atspindi 
Prancūzijos gastronomines ten-
dencijas, mat visi produktai ga-
minami, puoselėjant senąsias 
vietos kulinarijos tradicijas. 

„Naujo mūsų privataus prekių 
ženklo asortimentas tikrai turi 
ką pasiūlyti maisto mylėtojams. 
Nuo ekologiškos kavos, arba-
tos, makaronų, kruopų iki svei-

kesnės sudėties užkandžių bei 
padažų, pieno produktų be lak-
tozės – visi gaminiai kruopščiai 
atrinkti ir pasižymintys turtingu 
skoniu. Neabejojame, kad šie 
gaminiai taps dažno mūsų pir-
kėjo sveikesniu pasirinkimu kas-
dien“, – tikina I. Baltrušaitienė, 
pridurdama, jog akylesni pirkė-
jai jau spėjo įvertinti autentiškus 
Šiaurės Prancūzijos, Normandi-
jos ar Provanso skonius.

Užsakymo Nr. MDR-228-04

IKI kviečia atrasti aplinkai draugišką „Bio Village“ produkciją ir siūlo 
rinktis sveikesnį maistą kasdien

Prekybos tinklo IKI privačių prekių ženklų šeimą neseniai papildė „Bio Village“ simboliu pažymėta produkcija/IKI nuotrauka

Druskininkų maltiečių išvyka
Lolita Diana Babilienė,
Maltiečių savanorė

Minėdami ketvirtąsias vei-
klos metines, aktyviausi 
Druskininkų maltiečiai su-
rengė išvyką po gražiuosius 
Užnemunės dvarus ir pilia-
kalnius. Nepailstanti grupės 
vadovė Asta Akromaitė pa-
rinko vaizdingą maršrutą per 
rudenėjančias Suvalkijos ly-
gumas. 

Važiuojant pro Šakius Jurbar-
ko link, aplankėme įspūdingą 
Gelgaudiškio dvaro sodybą su 
puošniais restauruotais rūmais, 
juose esančiu labai vertingu in-
terjeru, gražuolėmis krosnimis. 
Dvaro rūmus supa vienas di-
džiausių Lietuvos dvarų parkų, 
pasižymintis sudėtinga struktū-
ra. Smalsius turistus prie įėjimo 
pasitiko garbingoji rūmų ponia, 
kuri papasakojo turtingą rūmų 
istoriją, pakvietė pasigrožėti 
nuostabia apylinkių panorama 
nuo apžvalgos aikštelės, įreng-
tos ant rūmų stogo. Būtent čia, 
prie Gelgaudiškio dvaro, 1972 
m. buvo filmuojamos kai kurios 
Lietuvos televizijos filmo „Tadas 
Blinda“ scenos. 

Per Nemuną kitame krante 
raudoniu plieskia Panemunės 
pilies stogai. Kalbama, kad kaž-
kur turi būti slaptas požeminis 
praėjimas, nutiestas po Nemu-
nu iš vienos pilies į kitą. Šian-
dien dvaro teritorijoje įsikūrusi 
Gelgaudiškio specialioji moky-
kla. Centriniai rūmai restauruo-
ti 2012 m. Padėkoję garbingai 
damai, keliavome tolyn link pa-
sienio su Kaliningrado sritimi. 

Turėjome galimybę savo aki-
mis įsitikinti vos 5 km nuo sie-
nos su Rusija esančių Sudar-
go piliakalnių didybe. Ant vieno 
iš piliakalnių, sakoma, stovė-
jo medinė kunigaikščio Sudar-
go pilis, kuri dar 1317 metais 
buvo sudeginta. Mes maršru-
tą pradėjome nuo Žydkapių pi-

liakalnio, po to aptikome Balna-
kalnį, Vorpilį ir Burgaičių III bei 
Pilaitės piliakalnius. Bežvalgy-
dami teritoriją, sukorėme dau-
giau nei 2 kilometrus, o statūs 
ilgi laiptai į piliakalnių viršūnes 
kartais net užimdavo kvapą. Li-
kome sužavėti puikiai sutvarky-
ta komplekso teritorija (beje, ji 

iš viso sudaro beveik 8 ha ploto 
ir yra saugoma), kurioje radome 
tvarkingus takus, tiltelius, tvir-
tus laiptus į piliakalnius, net ir 
vaikų žaidimo aikštelę, poilsiui 
įrengtas pavėsines. Sudargo pi-
liakalnių šlaitai iškilę net iki 40 
m. Vaikštant po Sudargo pilia-
kalnių kompleksą, norėjosi su-

stabdyti akimirką, sugerti į save 
visą nepakartojamą jų grožį.

Prieš sukant vairą atgalios, 
mūsų dar laukė pasimatymas 
su Kidulių dvaro šeimininke ba-
roniene fon Kiršenštein, kuri 
maloniai mus priėmė, bet gan 
griežtai pareikalavo laikytis 
dvaro taisyklių. Kidulių dvare 
viešėjo Prūsijos karalius Frydri-
chas Vilhelmas III, ruošdama-
sis Tilžėje pasirašyti pralai-
mėjimo sutartį su Prancūzijos 
imperatoriumi Napoleonu. Ba-
ronienė parodė mums kamba-
rį, kuriame karalius susitiko su 
Rusijos caru Aleksandru I-uo-
ju, prabangiu keltu atplaukusiu 
iš kitos Nemuno pusės. 1812 m. 
birželį pro Kidulius didingai pra-
ėjo Napoleono kariuomenė, o 
1813 m. pradžioje jau priešin-
ga kryptimi žygiavo caro armi-
jos generolo leitenanto Piotro 
Vitgenšteino korpusas. Kidulių 
dvaras naujai atgimė ir svečius 
pakvietė 2013 m. rudenį.

Kelias namo neprailgo, apta-
riant dienos įspūdžius, apmąs-
tant gamtos ir žmogaus kūrinių 
grožį bei darną. O gera nuotai-
ka suskambo smagiomis dai-
nomis. Turininga išvyka visus 
pakylėjo, įkvėpė tolesniems 
ateities darbams, naujiems iš-
šūkiams. Už pagalbą, organi-
zuojant kelionę, esame dėkin-
gi Druskininkų savivaldybės 
administracijai, socialinės pa-
ramos skyriui, už transportą – 
Švietimo centrui, už suvenyrus 
– Turizmo ir verslo informaci-
jos centrui, už saldumynus – 
pracūziškai kepyklėlei „Boulan-
gerie“.

Aktyviausi Druskininkų maltiečiai surengė išvyką po gražiuosius Užnemunės dvarus ir piliakalnius/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Lyderystės mokėmės Portugalijoje

Danutė Časienė, „Atgimimo“ 
mokyklos direktorė,

Loreta Šilanskienė, direkto-
riaus pavaduotoja

Mūsų mokykloje jau antrus 
mokslo metus vykdomas ERA-
SMUS+ projektas „Kūrybiš-
kumo ir kritinio mąstymo ug-
dymas naudojant inovatyvius 
ugdymo metodus“, kurį sukūrė 
10 mokytojų bei administraci-
jos atstovų. Dalis iš jų jau mo-
kėsi ES šalyse, sugrįžę patirti-
mi dalijosi su kolegomis, vedė 
atviras pamokas savo ugdymo 
įstaigos ir kitų šalies mokyklų 
pedagogams.

Šįkart Portugalijos sostinėje Li-
sabonoje organizuotuose lyde-
rystės mokymuose – stažuotėje 
mokyklų vadovams „Lyderystė – 
naujoviškas europinis požiūris“ – 
dalyvavo daugelio ES šalių moky-
klų vadovai ir pavaduotojai. Buvo 
labai naudinga praktinė patirtis: 
renginio metu aptarėme daugelį 
vadybinių bei finansavimo aspek-
tų su kolegomis, susipažinome 
su Vokietijos, Suomijos, Prancū-
zijos, Kroatijos, Italijos, Ispanijos 
ir kitų šalių švietimo sistemomis. 
Dirbdami grupelėse ir porose, 
aiškinomės mokyklų administra-
vimo ir mokytojų darbo, lyderys-
tės galimybes. 

Turėjome puikią progą atstovau-
ti savo miestui, savo šaliai, mo-
kyklai, pristatydamos tarptautinei 
auditorijai, kuo mes gyvename 
savo aplinkoje, kas Druskininkuo-
se unikalu ir ypatinga, kokia ša-
lies švietimo politika. Patikrinome 
auditorijos atidumą, surengda-
mos trumpą viktoriną apie Lietu-
vą. Mūsų mokyklos veikla labai 
susidomėjo dalyvavusios šalys ir 
pakvietė įsijungti į jų būsimus pro-
jektus. O italai paprašė atsiųsti ir 
mūsų įstaigos pristatymą, kurį pa-
teiks savo mokyklai. CREF (Edu-
kacinio formaliojo ugdymo cen-
tro) organizacijos lektoriai pristatė 
Portugalijos švietimo sistemą ir 
lyderystę.

Seminaras buvo labai inten-
syvus ir produktyvus. Teoriją ir 
praktinius aptarimus porose bei 
grupėse, bendras įžvalgas ir su-
sitikimus-diskusijas su platesne 
dalyvių auditorija keitė išvažiuo-

jamieji lyderystės užsiėmimai po-
puliariose, ypač greitą pažangą 
padariusiose arba labai šiuolai-
kiškose Portugalijos mokyklose. 
Mums buvo įdomu vėl pamatyti, 
kaip veikia ir kokiu principu dirba 
Portugalijos švietimo įstaigos, kai 
grupei mokyklų vadovauja vienas 
direktorius (2-7 nedidelėms mo-
kykloms). Tokiu būdu siekiama iš-
saugoti mažas, atokiose vietose 
esančias mokyklas, į jas vežti ne 
vaikus, o mokytojus. Portugalijoje 
grupės mokyklų direktorius ren-
kamas konkurso būdu ketveriems 
metams, jo darbas yra labai ge-
rai apmokamas. Didelis dėmesys 
šiose mokyklose skiriamas pasi-
dalytajai lyderystei tarp adminis-
tracijos ir mokytojų.

Daugelyje mokyklų – labai er-
dvu. Įrengtos specialiosios kla-
sės įvairioms veikloms atlikti: re-
laksacijos kambariai mokiniams 
ir mokytojams, kompiuterių kla-
sės, filmavimo studijos, specia-
liųjų poreikių mokinių kabinetai, 
mobilūs suolai, kuriuos klasė-
je labai lengva perstatyti pagal 
poreikius. Nemotyvuoti mokiniai 
vienoje mokykloje buvo moko-
mi atskirai, pasibaigus bendroms 
pamokoms. Lankėmės moky-
klose, kurios laimėjo Briuse-
lio pasiūlytą mokymąsi Ateities 
mokymosi praktinėse dirbtuvė-
se „Įtraukianti ir įvairiapusė kla-
sė“, kuriose ne tik išmoko, pasi-
naudojus pačiomis naujausiomis 
technologijomis, praturtinti pa-
moką, bet ir sužinojo, kaip susi-
rasti investuotojų, tokių kaip, pa-
vyzdžiui, „Microsoft“.

Nė vienoje mokykloje nebuvo 
tradiciškai sustatytų suolų. Portu-
galai teigė jau seniai pamiršę dar-
bą su visa klase, orientuojantis 
tik į vidutinį mokinį. Ten dirbama 
pagal individualios veiklos meto-
diką, panaudojant kelias erdves 
vienos pamokos metu.

Labai patraukli vaikų maitinimo 
sistema švediško stalo principu. 
Tai ypač svarbu, teikiant nemo-
kamą maitinimą. Visi mokiniai „at-
siskaito“ mokinio pažymėjimais, 
kuriuose įdiegta speciali funkcija. 
Pinigus nemokamam maitinimui 
mokiniui perveda  savivaldybės, o 
kitiems vaikams – tėvai. Niekur ki-
tur šių pinigų panaudoti negalima. 

Mokyklų teritorijos griežtai saugo-
mos, aptvertos tvoromis, į jas gali 
patekti tik tose mokyklose dirban-
tys žmonės. 

Visus stažuotojus sužavėjo mo-
kytojų, kurie dirba tam pačiam 
koncentre, bendradarbiavimas. 
Jų susitikimai aktyvūs, darbin-
gi, nukreipti į kitos savaitės pa-
mokinę veiklą. Mokytojai susitin-
ka kas antrą savaitę  ir dirbdami  
dvi valandas  pasiruošia ben-
droms kūrybinėms dirbtuvėms, 
kurios vyksta  kiekvieną ketvirta-
dienį per pirmas pamokas. Taip 
teorija puikiai siejama su prakti-
ka.  Jie beveik neturi „grynų“ daly-
kų, visi integruoti ir susieti kūrybi-
nėse veiklose. 

Portugalų supervizijos idėją – 
2 mokytojai bendradarbiauja po-
roje ir stebi vienas kito pamokas, 
draugiškai aptaria privalumus ir 
taisytinas vietas, padeda vienas 
kitam tobulėti – bandysime taikyti 
ir savo mokykloje. 

Patiko vokiečių mums pristaty-
ta metodinės veiklos organizavi-
mo sistema, kai mokytojai vien 
iš savo pamokų sukuria vaizdi-
nę metų veiklos ataskaitą, o me-
todinių grupių pirmininkai sukau-
pia geriausių pamokų aprašymus, 
filmuotą medžiagą, nuotraukas. 
Įdomi pasirodė kiekvienos klasės 
asamblėjos (lyg mažojo Seimo) 
sistema, kai mokiniai teikia prak-
tinius siūlymus mokyklai.

Mokslo metai Portugalijoje pra-
sideda vėliau, nei pas mus, to-
dėl mokytojai neišeina atostogų 
iškart po stovyklų, o dar mėne-
sį ruošiasi kitiems mokslo me-
tams ir atostogauja tik gerai pa-
siruošę kitiems mokslo metams. 
Tėvai labai prisideda prie moky-
klos ugdymo proceso: organi-
zuoja spintelių pasiskirstymą ir fi-
nansavimą, apmoka popamokinę 
veiklą, rūpinasi išvažiuojamomis 
edukacijomis.

Šis projektas finansuojamas, re-
miant Europos Komisijai, „Eras-
mus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kūri-
nys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą.

Lisabonoje organizuotuose lyderystės mokymuose „Lyderystė – naujoviškas europinis požiūris“ drauge su daugelio ES šalių mokyklų 
vadovais ir pavaduotojais dalyvavo ir „Atgimimo“ mokyklos direktorė D. Časienė ir jos pavaduotoja Loreta Šilanskienė/„Atgimimo“ mo-
kyklos archyvo nuotrauka

Druskininkų miesto muziejus po renovacijos 
atidaromai Muziejaus galerijai ieško dviejų 

naujų komandos narių
Druskininkų miesto muziejus – Druskininkų savivaldybės biudžeti-

nė įstaiga, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų regis-
tre 1999 m. gegužės 26 d. Muziejus kaupia, tyrinėja, saugo bei pri-
stato visuomenei istorinę medžiagą apie Druskininkus ir apylinkes, 
ruošia edukacines programas, rengia nuolatines ir laikinas ekspozici-
jas bei parodas, organizuoja istorines paskaitas ir konferencijas, ben-
drauja su panašaus profilio muziejais Lietuvoje ir užsienyje.

Kultūrinės veiklos koordinatorius (-ė):
Veiklos sritis – parodų, kultūros bei kitų renginių kūrimas, rengi-

mas ir įgyvendinimas.
Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straips-
nio 1 punktas).

Funkcijos: Muziejaus galerijos veiklos administravimas ir organi-
zavimas; parodų, kultūros ir kitų renginių kūrimas, rengimas bei jų 
viešinimas; projektų paraiškų inicijavimas, rengimas ir įgyvendini-
mas; edukacinių užsiėmimų vedimas; informacinės medžiagos, su-
sijusios su vykdoma parodine ir edukacine veikla rengimas; Muzie-
jaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimas ir 
įgyvendinimas.

Minimalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis humanitarinių 
mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavini-
mas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavini-
mas; puikus lietuvių kalbos ir dviejų užsienio kalbų (anglų kalba – pri-
valumas) mokėjimas; kūrybiškumas, aktyvus domėjimasis kultūros 
sritimi; komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio 
darbo įgūdžiai; vadybinio darbo ir/ar projektų valdymo patirtis – pri-
valumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas Microsoft Office ar 
analogiškos programos paketu).

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direk-
toriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Edukatorius (-ė):
Veiklos sritis – edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus grupių 

lankytojams.
Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straips-
nio 1 punktas).

Funkcijos: kuria, parengia ir atnaujina edukacines programas ir/ar 
jų temas bei kitas edukacines veiklas; rengia informacinę ir metodi-
nę medžiagą edukaciniams užsiėmimams; įsigyja edukaciniams už-
siėmimams bei renginiams skirtų priemonių ir jas prižiūri; veda edu-
kacinius užsiėmimus; prisideda prie Muziejaus pažintinių ir kultūros 
renginių integruotų programų rengimo ir įgyvendinimo; inicijuoja, ren-
gia bei įgyvendina projektus, susijusius su edukacine ir kita Muzie-
jaus galerijos veikla. 

Minimalūs reikalavimai: aukštąjį universitetinį humanitarinių 
mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavini-
mą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
puikiai mokėti lietuvių kalbą ir dvi užsienio kalbas (anglų kalbos mo-
kėjimas –privalumas); gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti 
priskirtą veiklos sritį; turėti edukacinio ar pedagoginio darbo patirties; 
projektų valdymo patirtis – privalumas; turėti gerus darbo kompiute-
riu įgūdžius – mokėti dirbti Microsoft Office ar analogišku programų 
paketu;

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direk-
toriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti 
savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Kultūrinių renginių orga-
nizatorius“ arba „Edukatorius“ el. paštu muziejus@druskininkai.lt iki 
2019 m. lapkričio 11 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Daugiau informacijos el. paštu muziejus@druskininkai.lt arba tel. 

(8 313) 51024

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius 
santechnikos ir elektros darbus. Tel.  8 689 61667

Atsinaujinančiam restoranui „Sicilia“ reikalingi energingi, atsakingi, siekiantys bendro tikslo, sugebantys 
dirbti komandoje asmenys. Laukiame:

virėjų, picų kepėjų, indų plovėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų, restorano administratorių, padavėjų.
Siūlome lankstų darbo grafiką, gerą darbo atmosferą.
Jeigu Tu esi toks, laukiame, prisijungiant prie mūsų komandos!
Visa informacija tel. 8 698 72997
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Diskutuota apie vaikų sveikatos tausojimą ir 

stiprinimą švietimo įstaigose

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
(VSB) kartu su Lietuvos Res-
publikos švietimo, mokslo ir 
sporto bei Sveikatos apsau-
gos ministerijomis, Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo 
ir Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centrais spalio 28 
d. organizavo seminarą-disku-
siją „Vaikų sveikatos tausoji-
mas ir stiprinimas švietimo įs-
taigose“.

Seminaro-diskusijos tikslas 
buvo aptarti, diskutuoti ir keis-
tis idėjomis, kaip būtų galima 
tarpsektorinio bendradarbiavimo 
priemonėmis gerinti švietimo įs-
taigų bendruomenės supratimą, 
galimas veiklas, tausojant ir sti-
prinant vaikų sveikatą. Renginys 
buvo skirtas Savivaldybės admi-
nistracijos švietimo padalinių, 
taip pat pradinio, pagrindinio ir vi-
durinio ugdymo programas įgy-
vendinančių mokyklų vadovams, 
pavaduotojams, mokytojams, at-
sakingiems už sveikatos ugdymą 
neformaliojo švietimo priemonė-
mis, visuomenės sveikatos speci-
alistams, vykdantiems visuome-
nės sveikatos priežiūrą švietimo 
įstaigose.

Renginio pradžioje visų lau-
kė Simonos Karauskaitės muzi-
kinis pasveikinimas. Sveikinimo 
žodį tarė ir Druskininkų savival-
dybės visuomenės sveikatos biu-
ro direktorė Inga Kostina, savo 
kalboje pabrėžusi vaikų sveika-
tos tausojimo ir stiprinimo svarbą 
švietimo įstaigose. Lietuvos mo-
kinių neformaliojo švietimo cen-
tro Sveikatos ir saugos ugdymo 
skyriaus metodininkas Rytis Rim-
gaila, sveikindamas susirinku-
siuosius, pasidžiaugė, kad šis se-
minaras-diskusija pritraukė didelį 
būrį specialistų, kuriems rūpi vai-
kų ir jaunimo sveikata. Lietuvos 
švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos Neformalaus švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė Emi-
lija Bugailiškienė pabrėžė, kad 
viena iš valstybės politikos prio-
ritetinių sričių yra vaikų sveikata. 

Renginį moderavo I. Kostina bei 
R. Rimgaila.

Seminare-diskusijoje Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centro 

Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos 
pavaduotoja Diana Aleksejevaitė 
pristatė Sveikatos priežiūros mo-
kyklose 2018 m. tyrimo rezulta-
tus, juos palygino su ankstesnio 
tyrimo rezultatais ir pateikė prak-
tines rekomendacijas. 

Sveikatos mokymo ir ligų pre-
vencijos centro Vaikų sveikatos 
skyriaus visuomenės sveikatos 
specialistė Nijolė Paulauskienė 
skaitė pranešimą „Mokyklos pa-
sirinkta strategija – paveiki keis-
ti bendruomenės gyvenimą“, ku-
riame aptarė galimus mokyklos 
modelius, pabrėžė sveikatos sti-
prinančios mokyklos ir aktyvios 
mokyklos svarbą šiandienos kon-
tekste. Ji apžvelgė teisinę bazę, 
reglamentuojančią aktyvios ir 
sveikatą stiprinančios mokyklos 
modelį, bei pasidalino šių mode-
lių gerąja patirtimi Lietuvoje.

Po pietų pertraukos visų dalyvių 
laukė Povilo Lapinsko vadovauja-
mos šokių studijos „Dosado“ pa-
sirodymas.

O Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kyklos direktorė Danutė Časie-
nė pranešime „Sveikatos ugdymo 
integravimas i formalųjį ir nefor-
malųjį ugdymą. Geroji patirtis, 
galimybės ir iššūkiai“ apžvelgė 
sveikatos ugdymo mokykloje re-
trospektyvą: integruotas sveika-
tos ugdymo pamokas, neforma-
laus švietimo būrelius, tęstinius 
sveikatinimo renginius, tarptau-
tinius sporto ir sveikatos ugdy-
mo projektus, ugdymo įstaigos iš-
sikeltus iššūkius bei galimybes. 
Direktorė pasidžiaugė, kad nuo 
2015 m. mokykla yra pasirinkusi 
sporto ir sveikatos ugdymo mo-
delį. 

Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro Sveikatos ir sau-
gos ugdymo skyriaus metodinin-
kė Irena Pečiulienė pranešime 
„Sveikatos ugdymo veiklų inte-
gravimas į formalųjį ir neforma-
lųjį švietimą: retrospektyvos ir 
vizijos“ pristatė projektą „Sveika-
ta visus metus“ bei pasidžiaugė 
Druskininkų savivaldybėje esan-
čių ugdymo įstaigų aktyvių daly-
vavimu šiame projekte.

Druskininkų „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui Lina Vana-

gaitienė pranešime išsamiai 
pristatė projektą „Pradinio ug-
dymo pasiekimų gerinimas, la-
vinant socialinį-emocinį intelek-
tą“, apžvelgė emocinio intelekto 
sampratą bei pasidalijo asmeni-
ne patirtimi. 

Įpusėjus pranešimams, susirin-
kusieji atliko nuotaikingą bei ak-
tyvią mankštą, kurią vedė Druski-
ninkų savivaldybės VSB direktorė 
I. Kostina.

Akmenės rajono sporto centro 
direktorius Mantas Mačius skaitė 
pranešimą „Vaikų sveikatos stipri-
nimas didinant jų fizinį aktyvumą 
ir keliant motyvaciją patyriminio 
ugdymo bei socialinių tinklų pa-
galba“, kuriame pasidalijo gerą-
ja patirtimi, vykdant sporto cen-
tro veiklas. 

Druskininkų savivaldybės VSB 
visuomenės sveikatos specia-
listė, vykdanti sveikatos priežiū-
rą mokykloje Irma Tamulevičie-
nė pranešimo „Bendruomenės 
sutelkimas ugdant sveiką asme-
nybę“ metu pristatė prioritetines 
sveikatos ugdymo kryptis švieti-
mo įstaigoje, apžvelgė nuveiktus 
darbus bei pasidalijo gerąja pa-
tirtimi, vykdant sveikatos priežiū-
rą mokykloje. 

Atsižvelgiant į šiandienos aktu-
alijas, renginyje dalyvavo Vilniaus 
priešgaisrinės gelbėjimo valdy-
bos Druskininkų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vyriausiasis 
specialistas Rimas Rūkštelis, ku-
ris aptarė gaisro mokykloje situa-
cijas bei mokinių ir darbuotojų ga-
limos evakuacijos eigą. 

Druskininkų savivaldybės 
VSB kartu su kartu su Lietuvos 
Respublikos švietimo, moks-
lo ir sporto bei Sveikatos ap-
saugos ministerijomis, Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo 
bei Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centru džiaugia-
si dideliu susidomėjimu semi-
naru-diskusija, dėkoja visiems 
pranešėjams už puikius prane-
šimus, o Druskininkų savivaldy-
bės administracijai – už įsteig-
tas atminimo dovanas renginio 
pranešėjams. 

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Seminaro-diskusijos dalyviai susirinko aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima tarpsektorinio bendradarbiavimo priemo-
nėmis gerinti švietimo įstaigų bendruomenės supratimą, galimas veiklas, tausojant ir stiprinant vaikų sveikatą/Druskininkų savivaldy-
bės VSB archyvo nuotrauka

Vaikų laikysenos sutrikimų 
korekcijai – mankštos baseine ir 

salėse 

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
įgyvendina projektą ,,Vaikų lai-
kysenos sutrikimų korekci-
ja Druskininkų savivaldybėje“, 
kuris yra finansuojamas Drus-
kininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos rėmimo spe-
cialiosios programos lėšomis. 
Projekto tikslas – koreguoti 
Druskininkų savivaldybės vai-
kų laikysenos sutrikimus. 

Spalio 9 d. pradėtas projektas 
truks iki gruodžio 11 d. Jo metu 
vaikams profesionalūs kinezitera-
peutai veda laikyseną koreguojan-
čias mankštas salėse bei baseine. 
Mankštų metu atliekami įvairūs 
raumenų stiprinimo, minkštųjų au-
dinių tempimo pratimai. Tai page-

rina raumenų mitybą, atpalaiduoja 
suspaustus tarpslankstelinius dis-
kus, didina stuburo slankstelių pa-
slankumą, judesiai tampa laisves-
ni, sumažėja skausmas, atsiranda 
tolerancija fiziniam krūviui, gerėja 
emocinė savijauta. 

Tikimasi, kad, įgyvendinus pro-
jektą, pagerės vaikų laikysena bei 
padidės vaikų sąmoningumas ir 
motyvacija atlikti mankštas, sau-
goti ir stiprinti savo sveikatą. 

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras dėkoja 
UAB Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centrui „AQUA“, prisidėju-
siam prie projekto vykdymo.

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Profesionalūs kineziterapeutai vaikams veda laikyseną koreguojančias mankštas salėse 
bei baseine/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotraukos

PADĖKA
„Ne mūsų galioje dideli darbai – tik maži, bet su didele meile“ 

     (Motina Teresė)

Nuoširdžiai dėkojame viešbučio „Galia“ direktoriui Pauliui Rinke-
vičiui už mums suteiktą galimybę apsistoti viename iš jam priklausančių 
viešbučių. Dėkojame už šiltą priėmimą, nuoširdų bei paprastą bendravi-
mą ir pirmosios pažinties metu, ir vėliau. Šis Žmogus gaisro Alytuje metu 
ištiesė pagalbos ranką didžiausiam skaičiui gyventojų, prašiusių apgy-
vendinimo pagalbos Druskininkuose – viešbutyje „Galia“, kuriame gyve-
nome ir mes, buvo 19 kambarių: penkiolikoje kambarių žmonės gyveno 
nemokamai, dviejuose – sumokėjusieji pusę kainos, kitame jo viešbutyje 
14 alytiškių šeimų už gyvenimą taip pat mokėjo pusę kainos. 

Paulius buvo išties neabejingas nelaimei Alytuje – mano šeima matė jo 
susijaudinimą bei ašaras akyse, pasakojant, kodėl jis priglaudė nuo gaisro 
nukentėjusius žmones savo viešbutyje. 

Pažadame, kad mes pas Jus sugrįšime dar ne kartą. Jūs ir Jūsų koman-
da bei kuriami darbai įkvepia mus visus daryti gera, yra pavyzdys kitiems. 
Ir tai tik dalis įrodymo, kad esame vienas didelis ir stiprus kumštis! AČIŪ 
JUMS!

Su geriausiais linkėjimais
Laura, Andrėja ir Marijus Riabininai

2019 m. lapkričio 7 d. 10:30 val. Druskininkų savivaldybėje (Vilniaus al. 18, Druskininkai, 103 
kab.) vyks tiesioginis laikinosios prekybos vietos Vilniaus al./V3A, skirtos paslaugoms teikti, 
išskyrus riedančių priemonių nuomą, nuomos aukcionas. Registracijos į aukcioną data ir laikas 
– 2019 m. lapkričio 7 d., nuo 10.00 val., Vilniaus al. 18, Druskininkai, 103 kab. Aukcioną organi-
zuoja ir vykdo Druskininkų savivaldybės administracija. Tel. pasiteirauti (8 313) 59158.
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Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Ieškoma brigada pjauti 
biokurą (valyti savaiminius 

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

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu 
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie 

prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-

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

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

8 650 89866, 8 678 19907

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Automobilių servisui 
reikalingi 

autošaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

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

Reikalingas autošaltkalvis sunkias-
voriams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

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

Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758

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

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

Toli Toli restoranui Druskninkuose 
reikalingas pastiprinimas!

Ieškome - virtuvės padėjėjos/jo.
Sąlygos derinamos darbo pokalbio metu. 

Skambinti arba rašyti: info@tolitoli.lt / +37060008542  

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

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 butas Merkinės g. raudonų plytų name, 
4 a, kaina – 39 000 Eur. Tel. 8 615 52196

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 
medienos apdirbimo

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

8 659 13031

Pasitikite žiemą švaresniu automobiliu. 
Pagelbėsiu Jums!

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

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.

Naujai atidaromas viešbutis Druskininkuose ieško 
komandos narių:

- administratorių;
- virėjų;
- barmenų/padavėjų.

Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758

Reikalinga namų 
tvarkytoja-auklė 

(vaikai – 7 ir 9 metų), 
apmokame 

socialines garantijas. 
Visa informacija tel. 

8 620 74599
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Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę, 
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu. 

Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią, 
prisikelti amžiams aš nebegaliu.

Dėl mylimo vyro ir tėvelio Vytauto Vasiliausko mirties 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, sūnus, dukrą ir artimuosius 

Sodo kaimynai J. ir M. Jurčiukoniai, 
J. Goberis ir V. Šiaurytė

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.

Visiems širdy gėla gili išlieka 
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui 
priglaudė mylimą vyrą, tėvelį Vytautą Vasiliauską. 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame žmonai Onutei, sūnums Valdui ir Giedriui bei 

dukrai Audronei. 

DNSB „Pastogė“ kaimynai

Renginiai
Lapkričio 4 d. 16 val. Šiau-

lių vyskupo Eugenijaus Bartulio 
2020 metų nuotraukų kalendoriaus 
„Apaštalas Paulius Graikijoje“ pri-
statymas. Koncertuos Druskininkų 
„Bočių“ mišrus ansamblis (V. Ku-
dirkos g. 13)

Lapkričio 8 d.11val. Druskinin-
kų „Bočių“ klubai „Kraitė“ ir „Žodžio 
meno“ kviečia susitikti renginyje „Lai-
ko pajauta“. Jums – Janinos Klimie-
nės kūrybinės mintys paveiksluose, 
sapnų gaudyklėse. Laiko tvinksnius 
girdėsite poezijos posmuose ir lyriš-
kose melodijose (Socialinių paslau-
gų centras, Veisiejų 17)

Lapkričio 8 d. 15 val. Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ Druskininkų skyriaus par-
odos „Minčių spalvos“ atidarymas 
V. K. Jonyno namuose-galerijoje 
(Turistų g. 9)

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje vei-

kia paroda „1000 druskinių“ iš Muzie-
jaus rinkinių (M. K. Čiurlionio g. 59).

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

Iki lapkričio 6 d. V. K. Jonyno 
namuose-galerijoje eksponuojama 
Irenos Mikos-Mikuličiūtės paroda 
„Ant poezijos altoriaus“ (M. K. Čiur-
lionio g. 41)

Iki lapkričio 20 d. M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muzieju-
je eksponuojama paroda „M. K. 
Čiurlionio keliais-Krymas“ (M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Iki lapkričio 15 d. Viešojoje bi-
bliotekoje veikia Dailininko Alfon-
so Šuliausko akvarelių paroda „Ru-
deninė paralelė gamtos ir žmogaus 
gyvenime“ (V. Kudirkos g. 13)

Teikiame visas kapų 
įrengimo, restauravimo ir 

priežiūros 
paslaugas pagal kliento 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Avarinis automobilių 
ir patalpų atrakinimas. 
Durų spynų keitimas. 

Prekyba kokybiškomis 
durų spynomis. 

Tel. 8 698 09590

Parduodamas žemės 
sklypas nuo Drus-

kininkų m. 5 km, 6 a 
Jaskonių k., 
Miglos g. 4.

Šalia pastatyti namai, 
nuolat gyvena 

žmonės. 
Tel. 8 618 14474

Čia būta mano lūpų ir akių, čia mano rankų klaidžiota. 
Po žodžiais ir po tyla gyventa. 

Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 
Tą vakarą, kada manęs nebus, 

brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu... 
     (J. Marcinkevičius)

Dėl mylimo vyro ir tėvelio Vytauto Vasiliausko mirties 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, sūnus, dukrą 

ir artimuosius. 

Druskininkų „Bočiai“

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

Tel. 8 674 61 640

Informuojame, kad 2019 m. lapkri-
čio 12 d. 10 00 val. bus atliekami žemės 
sklypo (kad. Nr. 1501/0007:97), esančio 
Avirės g. 16, Druskininkų m., kadastriniai 
matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo žemės 
sklypo (kad. Nr. 1501/0007:85) savininkus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. 
K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 
685 05537, el. paštas mantas.aginro@
gmail.com

Informuojame, kad 2019 m. lapkri-
čio 12 d. 12 00 val. bus atliekami žemės 
sklypo (kad. Nr. 5908/0004:16), esančio 
Lipliūnų k. Druskininkų sav., kadastriniai 
matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo žemės skly-
po (kad. Nr. 5908/0004:216) savininkus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. 
K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8 
685 05537, el. paštas mantas.aginro@
gmail.com
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2019.11.02 d.
Šeštadienis

2019.11.01 d.
Penktadienis

2019.11.03 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 

07:00 Gustavo enciklopedija. 
07:30 Loraksas.
09:00 Premjera. Akių lygyje.
10:35 Ernis – šiaurės miškų vaiduoklis.
11:30 Pranciškus – popiežius iš 

Naujojo pasaulio.
12:25 Gražiausios poetų dainos. 
14:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. Mi-

šių tiesioginė transliacija iš Antakal-
nio kapinių.

16:15 100 metų kartu. 
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Premjera. „Brexitas“. Karas 

be taisyklių.
00:05 Daiktų istorijos. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. 

Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.).
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ernis – šiaurės miškų vaiduoklis. 

06:20 „Televitrina“. 
06:35 „Aladinas“.
07:05 „Ančiukų istorijos“.
07:35 „Pokahonta“.

09:10 „Šuo, kuris išgelbėjo Heloviną“.
11:00 „Monstrų šeimynėlė“.
12:50 „Mažasis vampyras“.
14:30 „Ponas Bynas“.
16:10 „Veidrodėli, veidrodėli“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENK-

TADIENIO FILMAS „Namo su laikro-
džiais paslaptis“.

21:45 VAKARO KINO TEATRAS 
„Egzodas. Dievai ir karaliai“.

00:50 „Devynioliktasis stalas“.
02:20 „Maištas“.
03:50 „Pašalintieji“.

06:30 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

07:00 „Šaunusis Skūbis-
Dū“.

07:25 „Tomo ir Džerio šou“.
07:50 Princesė gulbė. Princesė ry-

toj, piratė – šiandien.
09:15 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
10:45 Monstrų namai.
12:35 Mano blogiausi metai moky-

kloje.
14:25 Septynios minutės po vidur-

nakčio.
16:35 Pelenės istorija.
18:30 Žinios.
19:30 Vaiduoklių medžiotojai.
21:50 Heraklis.
23:45 Nuo sutemų iki aušros. Bude-

lio duktė.
01:40 Užslėptas grožis.
03:15 Pažinimo klubas.
03:40 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 Šerlokas Holmsas ir daktaras 

Vatsonas. 
12.10 „Pone prezidente”.
12.45  TV parduotuvė.
13.00 Šerlokas Holmsas ir daktaras 

Vatsonas. Kruvinas užrašas.
14.30 Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Oponentai. 

06:30 „Kalnų šventovė. Iš-
gyventi Alpėse“.

07:30 Iš liūtukų - į liūtus ka-
ralius.

08:40 „Gyvūnijos stebuklai“.
11:00 Gepardas, vardu Duma.
13:00 Dvynys.
15:20 Fantomas.
17:20 Tango ir Kešas.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Visa griaunantis.
23:50 Pranašas.
01:35 „Detektyvų istorijos“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mūšio laukas. Visuo-

menės atsparumo skatinimo programa. 
07:25 Rikas, Oskaras ir širdies grau-

žatis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Hipo-

potamai. Afrikos upių milžinai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės 3.
13:50 Džesika Flečer 9.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Amžinybė.
01:10 „Brexitas“. Karas be taisyklių.
02:45 Pasaulio dokumentika. Hipo-

potamai. Afrikos upių milžinai.
03:40 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės 3.
04:25 Džesika Flečer 9. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

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

kaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

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

jera. Didžiosios pasaulio upės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gyvūnų dinastijos. Kitu kampu.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. Humoro programa.
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Premjera. Mulai. 
24:00 Alisa.
01:45 Pasaulio dokumentika. Di-

džiosios pasaulio upės.
02:35 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų dinastijos. Kitu kampu.
03:25 Tėčio reikalai. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

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

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

Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.).
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

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

06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
07.03 Programa.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019 m. „F-1“ čempionato 

Meksikos GP apžvalga.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Nauja diena. Rubrikos. 

2019m.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. Pokalbių laida. 2019.
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”.
21.00 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Šviesoforas”.
03.20 Oponentai. 
03.40 „24/7“. 
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 „Šviesoforas”.

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 „Mano pinigai“. 
12:00 „Fiksikai. Didžioji paslaptis“.
13:35 „101 dalmatinas“.
15:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
17:25 „Aplink Lietuvą. Žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Padangių akis“.
23:05 „Devintojo legiono erelis“.
01:20 „Maikas ir Deivas ieško pa-

mergių“.
03:05 „Mara“. 

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 „Bremeno plėšikai“.
13:40 PREMJERA „Gražuolė ir Se-

bastianas. Nuotykiai tęsiasi“.
15:40 „Meilės lažybos“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Operacija „Hunter Killer“.
00:30 „Egzodas. Dievai ir karaliai“.
03:05 „Padangių akis“.

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

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

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

„Loganų sėkmė“.
01:25 „Rezidentas“.
02:15 „X mutantai“.
03:05 „Rouzvudas“.
04:00 „Amerikiečiai“.
04:50 „Kietuoliai“.
05:15 „Svotai“.

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

Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:05 „Berniukas Blogiukas“.
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Skūbis Dū. 

Cirko palapinė.
11:30 Klik! Arba gyvenimas pagrei-

tintai.
13:45 PREMJERA Pokštas arba 

saldainis.
15:35 Jaunavedžiai.
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šiurpuliukai.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 KK2 penktadienis. 
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 Opera-

cija „Argo“.
00:55 „Begėdis“.
02:05 Dvasia šarvuose.
03:40 Programos pabaiga.

06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
07.03 Programa.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Nepri-

klausomybės kovų verpetuose. Ne-
priklausomybės kovų krikštas“ . 

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

DO KOK 2019“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Pone prezidente” .
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Bruto ir Neto”.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.00 Viralas. 
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“.
03.20 Viralas. 
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.40 Gyvenimas. 
05.40 „Šviesoforas”.

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 Nauja diena. 
12.40 2019 m. „F-1“ čempionato 

Meksikos GP apžvalga.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 

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

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

09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina .
10:05 „Varom!“ 
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

CBet - Neptūnas. 
19:30 NAUJAS SEZONAS Muziki-

nė kaukė. 
22:05 Apgaulės meistrai.
00:20 Galutinis tikslas. 

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 

„Savickas Classic“. 
10:05 „Varom!“.
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Žalgiris - Juventus. 
19:30 „Tiltas“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Visa griaunantis.
01:45 Galutinis tikslas. 

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

Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:05 „Berniukas Blogiukas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Didysis 

skrydis.
11:45 „Ogis ir tarakonai“.
11:55 „Ogis ir tarakonai“.
12:00 Ponas būrio mama.
13:45 Kaip valgyti keptus sliekus.
15:30 Policijos akademija 2. Pirmo-

ji užduotis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Dvasia šarvuose.
23:45 Nėra kur bėgti.
01:35 Viskis, tango, fokstrotas.
03:25 Programos pabaiga.

21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 

22.00 „Bruto ir Neto”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Tarptautinis turnyras “BUSHI-

DO KOK” 2019 m. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 Greiti pietūs. 
02.10 „Bruto ir Neto”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Gyvenimas. 
05.10 Atliekų kultūra. 
05.50 Kaimo akademija. 

21:35 Kelionė į Žemės centrą.
23:25 Viskis, tango, fokstrotas.
01:30 Heraklis.
03:05 Programos pabaiga.

2019.11.04 d.
  Pirmadienis

03:50 Šventadienio mintys. 
04:15 Puaro. 
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06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:30 „Stoties policija“.

09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnu-

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

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Organų vagys.
23:10 Apgaulės meistrai.
01:20 „Juodasis sąrašas“.
02:05 „Gyvi numirėliai“.
02:50 „Visa menanti“.
03:35 „Detektyvų istorijos“. 

2019.11.06 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

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

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

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

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
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 

„16 kvartalų“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Rezidentas“.
01:50 „Amerikiečiai“.
02:45 „Ekstrasensai tiria“.
04:10 „Skubi pagalba“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

06:10 „Televitrina“. 
06:15 „SR Memories“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagal-

bą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
11:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
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 

„Trys dienos nužudyti“.
00:20 „Skubi pagalba“.
01:20 „Rezidentas“.
02:10 „Amerikiečiai“.
03:00 „Ekstrasensai tiria“.
04:30 „Kietuoliai“.
04:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Bus visko.
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. PREM-

JERA Šalta naktis.
00:15 „Begėdis“.
01:20 Piktas vairuotojas.
03:05 Programos pabaiga.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 VIDO VIDeO. 
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 Absoliu-

tus blogis. Atpildas.
00:20 „Begėdis“.
01:25 Šalta naktis.
02:50 Alchemija II. Nidos džiazas. 
03:20 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
03:50 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 Viralas. 
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
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 Viralas. 
05.10 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 

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”.

06.13 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 Ta-

pinu. 
11.05 Laikykitės ten. 
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. 
16.58 Orai.
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 Viralas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 Viralas. 
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 #NeSpaudai. 
05.10 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 

06:15 „CSI. Majamis“.
07:10 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Stoties policija“.

09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnu-

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

mas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Specialistas.
23:15 Organų vagys.
01:20 „Visa menanti“.
02:05 „Detektyvų istorijos“. 

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

sia“.
08:20 „Stoties policija“.

09:20 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
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 Magnu-

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Terminatorius.
23:15 Specialistas.
01:20 „Visa menanti“.
02:05 „Detektyvų istorijos“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Stoties policija“. 

09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnu-

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

mas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 Priverstinis kerštas.
22:50 Terminatorius.
01:00 „Visa menanti“.
01:45 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.05 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

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

grama.
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
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 sku-

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

TEATRAS „Kaip išsirinkti vyrą“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Nuo... Iki... (k). 
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 Piktas 

vairuotojas.
00:40 „Begėdis“.
01:45 Operacija „Argo“.
03:40 Programos pabaiga.

16.00 Reporteris. 
17.00 2019 m. „F-1“ čempionato JAV 

GP apžvalga.
18.00 Lietuvos politikos forumas. 
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 

JAV GP apžvalga.
02.10 „Pone prezidente“.
02.30 „Prokurorai“.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 Oponentai. 
05.10 Gyvenimas. 

2019.11.07 d.
 Ketvirtadienis

19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Dingę be žinios 1.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

Parduotuvėje „5 AVENIU“ , įsikūrusioje „Parko viloje“,  
gauta NAUJA DRABUŽIŲ siunta:

vyriškos ir moteriškos rudeninės ir žieminės striukės,
džinsai, marškiniai ir kita.

Mus rasite: K. Dineikos g. 12, Druskininkai, tel. 8 654 17888

Skubiai parduodamas namas 
Leipalingyje, 70 kv. m. Skly-
pas – 7, 13 a, kaina – 15 500 

Eur. Tel. 8 616 48116

23:55 „Skubi pagalba“.
01:00 „Rezidentas“.
01:50 „X mutantai“.
02:40 „Rouzvudas“.
04:20 „Kietuoliai“.
05:10 „Svotai“.

Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas – 
kulbėmis, kapotas.

Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

Reikalingas žmogus sukasti darželį. Tel. 8 627 64710

Atliekame glaistymo, dažymo ir kitus apdailos  
darbus. Tel. 8 601 52590
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

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

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

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

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

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

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

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

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

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

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

Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriu-
mi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Ge-
ros sąlygos. Atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius 
priedai. Reikalinga patirtis. Kreiptis tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas žemės ūkyje, atlyginimas nuo 750 
eurų į rankas plius priedai. Apmokamas atvykimas į 

darbą prie Leipalingio. 
Kreiptis tel. 8 677 25331

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius  
automobilius. Tel. 8 613 91192

1 kamb. butą su atliktu remontu  29 kv. 1 aukšte, Veisiejų g. 10. 
Kaina – 35 500 Eur. Tel 8 639 52527

Parduodami putų polestirolo likučiai įvairių storių nuo 25 iki 5 cm. Kiekis 
~ 8 kubai. Kaina – 60 Eur. Išsivežti patiems. Druskininkai, tel. 8 604 60628
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Asmeniniai skelbimai
Reikalingas žmogus sukasti darželį. 
Tel. 8 627 64710

Dovanoja

Atiduodamas avių mėšlas.  
Tel. 8 611 32800 

Vonią, juostinį magnetofoną.  
Tel. 8 627 64710

Žemės ūkio produkcija

Pusės metų 2 kaimiškus gaidžiukus 
(vienas – Fawerol veislės, su barzde-
le). Tel. 8 613 39906

Parduodama Zenino veislinė ožka. 
Tel. 8 616 48521

Parduodu šių metų, šviežia medų 
Tel. 8 628 66698

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

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

Parduodamos bulvės, avižos.  
Tel. 8 629 00250

Automobiliai ir jų dalys

Volkswagen Passat, 2002 m. 96 kW, 
kątik pakeistas pagrindinis diržas. 
Kaina – 1200 Eur. Tel. 8 676 44985

Parduoda 4 žiemines  padangas  
Nankang 205/ 55 R 16, kaina – 70 
eurų. tel. 8 687 89605

Parduodamas automobilis „Ford C 
MAX“, 2003 m., juoda spalva, benzi-
nas, 1.8 l, 88 kW, kaina – 1600 Eur, 
„Opel  Insignia“ ratlankiai, 15 
cm, tel. 8 615 58851

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

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, benzinas-dujos, durys 4/5, uni-
versalas, TA iki 2020-07-13 d .Kaina 

– 350 Eur. Tel. Tel.8 651 89996

Audi A6 Quattro: 1998 m. 2, 5 vari-
klis, 110 Kw. Tel. 8 698 11430

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 

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

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

Parduodamas automobilis „DACIA 
SANDERO“ 1, 2 l benzinas, 2010 m. 
rida. 79 000 km rida, iš Prancūzijos. 
Kaina – sutartinė. Tel. 8 629 64511

Pigiai parduodamos mažai naudotos 
žieminės padangas 185/65 R14 su 
metaliniais diskais 4 skylių. Kaina – 
80 Eur. Tel. 8 614 09971

Nekilnojamas turtas

Parduodamas  2 aukštų namas Drus-
kininkuose, dalinai įrengtas, apšil-
dymas kietu kuru, yra vietinis van-
dentiekis, kanalizacija prijungta prie 
miesto, garažas, sklypas 6a. Kaina 
– 55 000 Eur. Tel. 8 696 10088

Parduodamas garažas Leipalingyje 
prie elektrinės. Tel. 8 614 66815

Parduodamas 2 k. 50,69 m2 butas 
5/5 aukšte Liškiavos g. Kaina 34 500 
Eur. Tel. 8 687 37575 

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

Parduodamas 1,1 ha  sklypas Ricie-
liuose Ilgojoje gatvėje. Yra leidimas 
statyboms. Privažiavimas asfaltuotu 
keliu. Kaina -9500 Eur.  
Tel. 8 656 86466 

Parduodamas garažas prie Jaunimo 
užimtumo centro. Tel. 8 648 75983

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

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

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

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 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

Parduodamas mažas butelis su pa-
togumais, Šiltnamių g. (16m2). Kaina 
– 11000 Eur. Tel. 8 686 42499 

Keičia

2 kamb. butas keičiamas į trijų kamb. 
butą. Tel. 8  605 66661 

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, kieto 
kuro katilas „Burnit“. Tel. 8 656 38881

„Viasat“ antena, lauko tualetas, lauko 

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

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

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

Perka

Perka garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 662 81354 

Ieško darbo

Moteris ieško darbo  slaugyti žmo-
nes, padėti jiems namų ruošoje. Tel. 
8 644 84291

Namų meistras atlieka visus darbus 
Druskininkuose.  
Tel. 8 647 31883

Gali prižiūrėti sodybą, 2-3 kartus per 
savaitę arba ieško kiemsargio darbo. 
Tel. 8 629 64511 

Išsinuomotų

Moteris nebrangiai išsinuomotų butą. 
Tel. 8 616 76958

Nuoma

Išnuomojamas 2 kamb. butas iki 
birželio mėn. 1-2 asmenims, Veisiejų 
g. 45. Kaina 160 Eur + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 678 28139

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai 3 
kamb. butas Merkinės g.  
Tel. 8 686 70706

Išnuomojamas 2 kamb. butas ilgalai-
kei nuomai, Merkinės g. 4, tel. 8 687 
73835

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

Išnuomojamas 2 k., butas, antrame 
aukšte, Vytauto g. 200 eur. Tel. 8 657 
67 375

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

Išnuomojamas garažas Baltašiškėje 
arba parduodamas. Tel. 8 650 50962   

Reikalinga

Reikalingas sodininkas nenuolati-
niam darbui nedideliam sodui prižiū-
rėti. Tel. 8 698 40430

baldai, Kreizo rėmas su varikliu.  
Tel. 8 656 38881

Šviestuvai, vežimėlis maistui, te-
levizorius su priedėliu „Gold Star“, 
austos vilnonės lovatiesės, siuvimo 
mašina „Privileg“ vokiečių gamybos. 
Tel. 8 630 87652

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

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

Televizorius „Samsung“, 81 cm įstri-
žainė, led. Kaina – 90 Eur, tel. 8 611 
39868

Centralinė krosnis (špižinė) – 200 Eur, 
kreizas 7 kW variklis, pjūklas – 80 cm 
skersmuo, pabiditinis – 500 Eur .  
Tel. 8 675 61036

2 siuvimo mašinos, mikrobangų kros-
nelė su griliumi, sieninis gobelenas 
(I. Šyškino „Meškos miške“, 250x140 
cm). Tel. 8 682 50770

Parduodamas ąžuolinis stalas, odinė 
sofa, rašomasis stalas ir knygų spin-
ta. Tel. 8 634 62535 

Supjaustyta plieninė talpa, 5 kubų, 
sienelės storis – 5 mm, galima suvi-
rinti. 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 dvi-
ratis, dydis – M, ratai – 27, 5 colio, 
idealios būklės. Kaina – 155 Eur.  
Tel. 8 602 34212

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

Pūkinės antklodės, du staliukai: me-
dinis ir stiklinis. Tel. 8 618 43325

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

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

Gyvūnai

2 mėnesių, nukirminti suskiepyti, gry-
naveisliai vokiečių aviganiai:4 kalytės 
ir 5 patinai ieško naujų namų. Motina 
juoda, tėvas juodas su įrudžiu. Dėl 
platesnės tel. 8 692 11561

Miškas, mediena, malkos

Malkos kaladėmis. Tel. 8 656 38881

Parduodamos supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, 
kaladėmis, kapotos. Pristatome ne-
mokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodamos sausos skaldytos puši-
nės malkos. Tel. 8 682 58164

Ilgalaikė 3 kambarių buto nuoma Neravų g. su baldais ir 
buitine technika. Kaina 270 Eur + mokesčiai. Tel.8 662 30380  

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

Tel. 8 686 94982

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 

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

Tel. +370  6 98 12218
Valome geriamojo vandens šulinius. 

Tel. 8 692 52051

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Nuomojamas 2 kamb. butas Ateities g. 4, 1 aukštas. 
Kaina – 150 Eur + komunaliniai mokesčiai, tel. 8 687 15698

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Atliekame kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros 

darbus pagal klientų 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979, 
8 624 12901
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Vandens parkas kviečia Alytaus 

ugniagesius atgauti jėgas

Druskininkai įgyvendins Aly-
tuje gaisrą likvidavusių ugnia-
gesių svajonę. Socialiniuose 
tinkluose pasirodžius infor-
macijai, jog su gaisru kovoję 
ugniagesiai labai norėtų poil-
sio ir paplaukioti baseine, šį 
jų norą nusprendė įgyvendin-
ti Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA parkas, 
pakvietęs visus gaisrą likvida-
vusius ugniagesius nemoka-
mai pasimėgauti Vandens par-
ko malonumais. 

Iki lapkričio 15 dienos Vandens 
parkas lauks Alytaus ugniage-
sių. Pagal Alytaus ugniagesių va-
dovybės parengtą sąrašą, gais-
rą likvidavusiems ugniagesiams 
centras AQUA parengė 250 pa-
kvietimų, kuriuos jau nuvežė į Aly-
tų ir perdavė Alytaus priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos vadovui.

Kaip sakė centro AQUA klien-
tų aptarnavimo skyriaus vadovė 

Inga Šinkonienė, jėgų ir sveika-
tos negailėję Alytaus ugniagesiai 
labai laukiami Druskininkuose: 
„Džiaugiamės galėdami įgyven-
dinti bent vieną Alytaus ugniage-
sių svajonę“.

Tai – jau ne pirma Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centro 
AQUA parko dovana gaisro iš-
vargintiems alytiškiams. Kilus 
gaisrui, šis centras visiems Aly-
taus miesto ir rajono gyvento-
jams pasiūlė dovaną – 50 proc. 
nuolaidą apsilankymams Van-
dens parke.

Nuo pirmadienio iki penktadie-
nio (spalio 21-25 d. imtinai) apsi-
lankė 848 alytiškiai: 427 suaugu-
sieji (18-59 m.), 45 senjorai (60 
m. ir vyresni), 240 moksleivių (7-
17 m.), 111 vaikų (3-6 m.), 25 vai-
kai iki 3 m.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA parkas pakvietė gaisrą Alytuje likvida-
vusius ugniagesius nemokamai pasimėgauti Vandens parko malonumais/Centro AQUA 
archyvo nuotraukos


