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Žiemos pramogų mėgėjų laukia atnaujinta
„Snow Arena“
Anapilin išėjusiems
iškiliems
druskininkiečiams –
atminimo ugnelės

2 psl.

Ilgai nedirbusiems
žmonėms reikia
ne tik darbo, bet ir
sugrįžimo į save

Net ir tada, kai žiemą gamta pagaili sniego, jo visada galima rasti Druskininkų „Snow Arenoje“/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Druskininkams pasisekė – ir
žiemą ir vasarą čia galima rasti
visus metus. Net ir tada, kai žiemą gamta pagaili sniego, jo visada galima rasti Druskininkų
„Snow Arenoje“? Taigi žiemos
pramogų mėgėjai slidinėti čia
gali bet kuriuo metų laiku. Ir ne
tik mėgėjai, bet ir profesionalūs sportininkai, kurie „Snow
Areną“ renkasi treniruočių
stovykloms. Nenuostabu, nes
Druskininkuose veikiantis žiemos pramogų kompleksas patenka ir į geriausių uždarų slidinėjimo trasų penketuką.
Naujas sniegas slidinėjimo erdvėse, atnaujintas snieglenčių
parkas, skanūs užkandžiai BO
bare, aukščiausiai kurorte veikiantis restoranas su apžvalgos aikštele, galimybė stebėti
tiesiogines krepšinio varžybų
transliacijas, smagūs renginiai
ir koncertai – visa tai siūlo atsinaujinusi „Snow Arena“.
Pokyčiai – akivaizdūs
2011 metais pradėjęs veikti pirmasis Pabaltijo šalyse į geriausiųjų pasaulio slidinėjimo trasų
penketuką patenkantis uždarų ir
atvirų slidinėjimo trasų kompleksas „Snow Arena“ Druskininkams
suteikia dar daugiau patrauklumo.
Nuo pavasario Druskininkų Sveikatinimo ir poilsio centro AQUA
administruojamo žiemos pramogų komplekso vadovas Aivaras
Kadziauskas sako, kad pastaruoju metu didėjantys „Snow Are-

nos“ lankytojų srautai rodo, jog
einama teisinga linkme. Jau atnaujintas sniegas, slidinėjimui
skirtas nuomos inventorius – slidės, šalmai, lazdos, batai: „Žmonės tai vertina, žinia apie atsinaujinimą sklinda iš lūpų į lūpas.
Ir dėl to sulaukiame vis daugiau
svečių.“
Vadovas pasakojo, kad „Snow
Arenoje“ nuo šiol galima ne tik slidinėti, bet ir papramogauti kitose
erdvėse, susitikti su draugais ir gerai praleisti vakarą. Čia organizuojami įvairūs renginiai, koncertai,
sporto varžybų tiesioginės transliacijos didžiausiame Druskininkuose ekrane. Taigi „Eurolygos“
krepšinio rungtynes, kai žais Kauno „Žalgiris“, bus galima stebėti didžiajame ekrane, kuris įrengtas
„Snow Arenos“ hole. Tomis dienomis ir kavinė veikia ilgiau.
A. Kadziauskas pasidžiaugė,
kad arenos užimtumas yra tikrai
didelis. Čia rengiamos slidinėjimo varžybos, treniruojasi įvairių
pasaulio šalių sportininkų rinktinės – Lietuvos, Lenkijos, Rusijos,
Italijos, Čekijos ir kitų šalių sportininkai. Treniruotis atvyko net Bolivijos atstovai! O štai spalio mėnesį arenoje sulaukta ir amerikiečių
rinktinės. Druskininkuose treniravosi beveik 70 kalnų slidininkų iš
JAV „Burke Mountain Academy“,
kurie „Snow Arenos“ paslaugas
įvertino puikiai.
Didelio susidomėjimo sulaukė
šią savaitę „Snow Arenos“ kartu su Latvijos kalnų slidinėjimo

federacija rengiamos tradicinės
varžybos „Baltic Cup“. Nemažai
sporto entuziastų ir žiūrovų sutraukia LTeam žiemos festivaliai.
Kaip sakė „Snow Arenos“ vadovas A. Kadziauskas, dėl to,
kad sulaukiama daug profesionalių slidininkų, galbūt šiek tiek mažiau erdvės lieka slidinėjimo mėgėjams: „Vienoje pusėje, kieto
paviršiaus pagrindo trasose slidinėja profesionalai, ant minkšto
sniego – slidininkai mėgėjai. Kai
jų atvyksta daugiau, jie, ko gero,
norėtų platesnių trasų paslidinėti. Tačiau to padaryti negalima dėl
to, kad čia treniruotis atvykstantys slidininkai profesionalai vietas
užsisako iš anksto. Džiaugiamės,
kad jie renkasi mūsų kompleksą“.
Tęsiamos tradicijos
„Snow Arenoje“ išlieka populiarus slidininėjimo entuziastų pamėgtas naktinis slidinėjimas. Tačiau jau šio lapkričio pabaigoje
slidininkų laukia ir maloni staigmena – jiems bus pasiūlyta platesnė programa, organizuojami ir
koncertai.
Tęsiama ir graži Druskininkų
savivaldybės inicijuota tradicija – „Snow Arenoje“ slidinėjimo
pradmenų mokomi visų mokyklų
šeštokai.
Čia rengiamos kūno kultūros pamokos, kurių metu kūno kultūros
mokytojai ir slidinėjimo instruktoriai vaikus moko kalnų slidinėjimo
pagal specialiai moksleiviams parengtą mokymo programą, susi-

dedančią iš pradinio, pagrindinio
ir sportinio meistriškumo etapų.
Kaip yra sakęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybė
Lietuvoje yra pirmoji ir vienintelė, įgyvendinanti tokią programą:
„Siekiame, kad jaunoji druskininkiečių karta užaugtų pažinusi slidinėjimo galimybes.
Druskininkų savivaldybės vaikai, baigę mokyklą, mokės taisyklingai slidinėti, galės pamokyti ir
draugus iš kitų miestų, galbūt atsiskleis ir jaunieji
žiemos sporto talentai.
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DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO
INICIATYVA – RAŠINIŲ CIKLAS
APIE MOKYTOJUS SENJORUS

Mokytoja
O. AlesiūtėBleizgienė: „Mokyti
man nesunku“
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Anapilin išėjusiems iškiliems druskininkiečiams – atminimo ugnelės

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius su grupe Druskininkų savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės bei jos įstaigų atstovais aplankė garsių menininkų, gydytojų, pedagogų, kultūros veikėjų, partizanų
amžinojo poilsio vietas įvairiose Druskininkų kapinėse/Laimučio Genio nuotraukos

Jau tapo gražia tradicija prieš
visų Šventųjų ir Vėlinių dienas pagerbti ryškius pėdsakus
Druskininkų istorijoje palikusių ir Anapilin išėjusių žmonių
atminimą.
Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės mero pavaduoto-

jas Linas Urmanavičius su grupe
Druskininkų savivaldybės tarybos
narių ir Savivaldybės bei jos įstaigų atstovais aplankė garsių menininkų, gydytojų, pedagogų, kultūros veikėjų, partizanų amžinojo
poilsio vietas įvairiose Druskininkų kapinėse.

Pirmiausia buvo uždegtos žvakutės ant iškiliausio druskininkiečio – Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio šeimos kapo senosios
miesto kapinėse. Prie garsaus
kompozitoriaus ir dailininko kapo
buvo padėta baltų chrizantemų
puokštė.

Paskui žvakučių ugnelėmis nušvito garsių gydytojų, partizanų,
kultūros ir meno veikėjų bei iškilių
pedagogų kapai Ratnyčios, naujosiose kapinėse.
„Lapkričio pirmąją mes visi keliaujame aplankyti savo draugų ir
artimųjų kapų, o šiandien prisime-

name tuos žmones, be kurių darbų ir kūrybos mūsų Druskininkai
nebūtų tokie unikalūs ir garsūs“, –
Visų Šventųjų ir Vėlinių išvakarėse
lankydamas iškilių, ryškius pėdsakus Druskininkų istorijoje palikusių žmonių kapus sakė mero pavaduotojas L. Urmanavičius.

Kviečiame dalyvauti kultūros projektų konkurse
Skelbiamas Druskininkų savivaldybės 2020 metų kultūros projektų konkursas. Projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos formą, vertinimo kriterijus bei prioritetus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt reklaminiame skydelyje „Savivaldybės remiami projektai“.
Kontaktai pasiteirauti: Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyr. specialistė kultūrai R. Barkauskienė, tel. (8 313) 53975, el. p. kultura@druskininkai.lt
Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 3 d. 17 val. Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke, ant jo nurodyta, kurios srities konkursui projektas teikiamas.
Ruošiantis teikti paraišką, lapkričio 7 d., 15 val. Druskininkų savivaldybės I a. salėje (Vasario 16-osios g. 7) kviečiame į seminarą-konsultaciją.
Druskininkų savivaldybės informacija

Ypatingos žvakutės sužiba ant nelankomų kapų

Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų 109 kuopos kariais sutvarkė kovotojų už Lietuvos laisvę žuvimo ir palaidojimo vietas Druskininkų miesto apylinkėse/VSAT Varėnos pasienio
rinktinės archyvo nuotraukos

Visų šventųjų diena ir Vėlinės
– metas, kai pagerbiame mirusiuosius, uždegame žvakutes
ne tik ant savo artimojo, bet
ir ant neaplankyto kapo. Toks
buvo ir Varėnos pasienio rinktinės ir užkardų surengtos socialinės akcijos tikslas.
Varėnos pasienio rinktinės,
Kabelių, Aleksandro Barausko,
Kalvarijos, Druskininkų, Gintaro Žagunio, Purvėnų, Tribonių ir
Kapčiamiesčio pasienio užkardų pareigūnai bei darbuotojai,
šios intencijos vedami, visą savaitę vietose, esančiose Varėnos pasienio rinktinės užkardų
teritorijose, tvarkė nelankomas
amžinojo poilsio vietas – iškirsto

menkaverčius krūmus, ištempė
šakas, surinko šiukšles, nuvalė
pastatytus paminklinius akmenis
ir samanomis pasidengusius kryželius, sutvarkė aplinką bei uždegė žvakutes.
Druskininkų pasienio užkardos
pareigūnai kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų 109
kuopos kariais sutvarkė kovotojų
už Lietuvos laisvę žuvimo ir palaidojimo vietas Druskininkų miesto apylinkėse. Sutvarkytas memorialas žuvusiems partizanams,
kurie buvo sušaudyti, o jų kūnai
sumesti į Mergelių akių ežerą. Betvarkydami šią vietą, akcijos dalyviai susitiko ir tądien iškilių druskininkiečių kapavietes lankiusius

Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotoją L. Urmanavičių, Tarybos narius, administracijos bei
įstaigų atstovus, kurie pasidžiaugė, kad pasieniečiai neužmiršo
kovotojų už Lietuvos laisvę, kartu
uždegė žvakutes.
Taip pat sutvarkyta partizanų
žuvimo vieta Snaigupės kaime,
kuriame šalia kelio partizanai pakliuvo į „Istrėbitelių“ pasalą ir buvo
nukauti.
Sutvarkyta Dainavos apygardos
partizanų vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko ir jo vadovaujamų
partizanų žūties vieta Žaliamiškio
miške. 1950 m. birželio 24-osios
naktis partizanų vadui buvo lemtinga. Iš partizanų gretose infil-

truoto išdaviko Kazio KalantosAido MGB vadovybė sužinojo,
kad Dzūkas, lankydamas partizanų dalinius, ketina apsistoti agentui žinomame bunkeryje Žaliamiškyje, Leipalingio ir Merkinės
valsčių sandūroje. Antrą valandą
nakties nužudęs partizaną Antaną Koknevičių-Švedrį, saugojusį
bunkerį, kuriame buvo susirinkusi apygardos vadovybė, išdavikas ten atvedė MGB operatyvinę
grupę. Netikėtai užklupti priešo,
partizanų vadai mėgino veržtis iš
savo slėptuvės, bet, skubiai įvertinę padėties beviltiškumą, priėmė paskutinį lemtingą sprendimą.
Jie liko ištikimi Lietuvos partizano
priesaikai – gyvi priešui nepasida-

vė. Bunkeryje žuvo Dainavos apygardos vadas L. BaliukevičiusDzūkas, jo adjutantas Augustinas
Babrauskas-Radvila ir Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Antanas
Vailionis-Špokas. Žuvusių palaikai išniekinti Veisiejuose. Užkasimo vieta iki šiol neišaiškinta.
Sutvarkyta 25 partizanų, kurie
yra žuvę šiose apylinkėse, palaidojimo vieta Liškiavos kapinėse.
Mirusiųjų atminimas yra mūsų
visų pareiga ir bendra pagarbos
išraiška mirusiems.
Parengė Laura
Jurgelevičiūtė, VSAT Varėnos
pasienio rinktinės Viešųjų
ryšių specialistė
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Ilgai nedirbusiems žmonėms reikia ne tik darbo, bet ir sugrįžimo į save
Druskininkų
savivaldybės
taryba patvirtino Druskininkų savivaldybės 2019 metų
užimtumo didinimo programą, kuri sėkmingai vykdoma.
Druskininkai – viena iš 6 pilotinių savivaldybių, 2019 metais
įgyvendinančių unikalią programą, skirtą Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų
nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims
modelį, kuriame išskirtinis vaidmuo tenka psichologo konsultacijoms.
Dėmesys – psichologinei pagalbai
Šios programos įgyvendinimui
Atvejo vadybininke paskirta Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Dyburienė teigė, jog tai – originalus
projektas, kuriame svarbiausias
vaidmuo skiriamas ne tik darbo paieškoms ar darbo netekusių žmonių perkvalifikavimui, bet
ir tokių žmonių asmenybės stiprinimui. Šiam tikslui pasiekti suteikiamos individualios psichologinės konsultacijos.
Programos įgyvendinime dalyvauja 50 dalyvių, atitinkančių Užimtumo didinimo programoje nustatytus kriterijus – ilgai ieškantys
darbo, gaunantys piniginę socialinę paramą bei vyresni nei 40 metų.
Programos įgyvendinimo laikotarpiu (2019 m.) planuojama apie 18
dalyvių parengti darbo rinkai ir nukreipti į Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrių, kuriame jiems bus pateiktas darbo pasiūlymas.
Kaip teigė A. Dyburienė, užimtumo skatinimo ir motyvavimo pagalbą sudaro bendrųjų, specialiųjų socialinių ir kitų paslaugų
teikimas.
„Programoje dalyvaujančių asmenų grupei tikrai neužtenka

žmonėms galimybę pasidalinti šiais išgyvenimais, stabtelėti ir
paieškoti sprendimų“, – sakė D.
Žukauskaitė.

„Šis projektas, kurio mes ėmėmės, yra visai kitoks, nei analogiški su užimtumo skatinimu susiję
projektai. Mes bandėme eiti nauju
keliu – pamėginome sudaryti sąlygas pačiam žmogui keistis, iš
naujo suvokti save ir aplinką, keistis ir surasti savo vietą gyvenime
ir darbo rinkoje. Tai – pilotinis projektas, čia nėra instrukcijų, jį kuria
patys projekto dalyviai bei projekto organizatoriai. Noriu padėkoti
pilotinį projektą įgyvendinantiems
specialistams už pagalbą projekto dalyviams, už sugebėjimą empatiškai vertinti į socialinę atskirtį
patekusius žmones, pažvelgti į
juos ir jų problemas be išankstinių
nuostatų“, – sakė V. Grigorienė.
bendrų integracijos į darbo rinką
paslaugų, nes jų patiriamos problemos nėra vien darbo neturėjimas. Jos apima daugybę dalykų – vidines problemas, bendrųjų
ir profesinių gebėjimų stoką, priklausomybes, sveikatos būklę.
Tai iš esmės rodo, kad šiems asmenims reikalinga papildoma pagalba ir individualus dėmesys,
siekiant jų integracijos į darbo rinką. Todėl ypač didelis vaidmuo
šiame projekte skiriamas psichologinei pagalbai“, – pasakojo A.
Dyburienė.
Projekte atsigręžta į žmogų
Projekto organizatoriams bendraujant su programos dalyviais,
išaiškėjo, kad jie išgyvena neigiamas darbdavių, visuomenės, kartais ir paslaugas jiems teikiančių
asmenų nuostatas dėl jų įdarbinimo. Ilgai besitęsianti darbo paieška bei kitos asmeninės bėdos taip
pat sukelia traumuojančius emocinius išgyvenimus. Taigi psichologinė pagalba yra reikalinga ir
efektyvi.
Viso projekto laikotarpiu su dar-

bo netekusiais žmonėmis bendraujanti psichologė Daiva Žukauskaitė yra įsitikinusi, jog šio
projekto išskirtinumas – galimybė dalyviui pačiam įsigilinti į save,
įvertinti savo sunkumus. Psichologės nuomone, kartais tiesiog
svarbu stabtelėti ir pasižiūrėti,
kas gi vyksta mūsų gyvenime, kodėl esame viename ar kitame jo
taške, kokie mes esame ir link kur
judame.
„Šiame projekte vertinu tai,
kad yra atsigręžta į žmogų. Tikiu, kad kiekvienas yra atsakingas už savo gyvenimą ir ieško sprendimų savo sunkumams
įveikti, tačiau tuo pačiu tikiu, jog
stabtelėjus ir leidus sprendimų
paieškoti dviese, kartu su specialistu, juos dažnas randa lengviau ir greičiau“, – mintimis dalijosi psichologė.
„Darbo praradimas yra sunkus
išgyvenimas kiekvienam. Natūralu, kad šioje situacijoje tenka
išgyventi stiprias emocijas. O ir
darbo netekimas yra priskirtinas
prie didelio streso. Šis projektas
suteikia jame dalyvaujantiems

Projektas keičia žmones
Atvejo vadybininkė Asta pastebi
projekto dalyvių pasikeitimą. Jos
nuomone, projekto stiprybė ir sėkmė yra tai, kad akivaizdžiai galima stebėti, kaip žmonės keičiasi
dalyvaudami projekte, kaip keičiasi elgsenos vertinimas: jie išdrąsėja, stiprėja atsakomybė. Kai
kurie projekto dalyviai ryžtasi pokyčiams – savanoriškai eina gydytis nuo priklausomybių.
„Man atrodo, kad šiame projekte svarbiausia ne tai, kiek žmonių
įsidarbina, bet kiek iš jų pakeičia
požiūrį į save ir aplinką“, – sakė
A. Dyburienė.
Atvejo vadybininkė pripažino,
jog projekto pradžioje, pradėjus
teikti individualias psichologines
konsultacijas, buvo jaučiamas
daugelio programos dalyvių pasipriešinimas.
„Vėliau projekto dalyvių elgesys pasikeitė. Dauguma laukdavo
psichologinių konsultacijų. Sakė,
kad jiems lengviau. Nemažai dalyvių pageidavo, kad konsultacijos jiems būtų pratęstos“, – pasakojo A. Dyburienė.
„Pilotą“ kūrė organizatoriai ir
dalyviai
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Grigorienės teigimu, siekiant šio projekto tikslo
– palengvinti ilgą laiką nedirbusių
asmenų perėjimą nuo nedarbo
prie užimtumo darbo rinkoje, pasitelkiant skatinimo ir motyvavimo
paslaugas, didelis dėmesys buvo
skiriamas kiekvieno žmogaus poreikiams ir galimybėms. Čia kiekvienas žmogus buvo išklauso-

D. Žukauskaitė: „Šis projektas suteikia
jame dalyvaujantiems žmonėms galimybę
pasidalinti šiais išgyvenimais, stabtelėti ir
paieškoti sprendimų.“

A. Dyburienė: „Man atrodo, kad šiame
projekte svarbiausia ne tai, kiek žmonių
įsidarbina, bet kiek iš jų pakeičia požiūrį į
save ir aplinką.“

mas, atsižvelgiama į jų pastabas,
pageidavimus,
sprendžiamos
įvairios – ūkinės, buitinės, sveikatos, įsidarbinimo – problemos.

Italai pasiūlys Druskininkams naujų
pramogų „Snow Arenoje“

Svečias iš Italijos pristatė „Neveplast“ pagamintomis medžiagomis įrengtas pramogų
erdves įvairiose pasaulio vietose/Laimučio Genio nuotrauka

Druskininkų savivaldybės vadovai, Sveikatinimo ir poilsio
centro AQUA ir „Snow Arenos“
atstovai, planuodami paslaugų
teikimo „Snow Arenoje“ plėtrą,
neseniai lankėsi Italijoje ir domėjosi dirbtinių slidinėjimo ir
kitų vasaros pramogoms tinkamų dirbtinių dangų panaudojimu Druskininkuose.
Netrukus po šio vizito į Druskininkus iš Italijos „Neveplast“ gamyklos, gaminančios pramogoms
skirtas dangas, atvyko šios bendrovės vadovas Niccolo Bertochi.
Apžiūrėjęs „Snow Areną“ ir jos
apylinkes, jis supažindino Druskininkų savivaldybės vadovus su
savo pastebėjimais apie žiemos
pramogų komplekse teikiamų

paslaugų plėtrą.
Svečias iš Italijos pristatė „Neveplast“ pagamintomis medžiagomis įrengtas pramogų erdves
įvairiose pasaulio vietose.
„Viešėdami Italijoje, lankėmės
„Neveplast“ gamykloje ir susipažinome su jų gaminama produkcija. Mus domina galimybės, plečiant paslaugų spektrą, „Snow
Arenoje“ įrengti slidinėjimo trasas
šiltuoju metų laiku. Taip pat mus
domina teritorijos, esančios šalia „Snow Arenos“ panaudojimo
perspektyvos. Todėl paprašėme,
kad gamyklos vadovas po viešnagės Druskininkuose pateiktų savo
įžvalgas ir pasiūlymus“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Bus ribojamas eismas kelyje Grūtas – Viečiūnai
Šių metų lapkričio 12 d. (antradienį) konkurso „Metų automobilis 2020“ automobilių bandymo
metu nuo 9.00 val. iki 16.00 val. bus ribojamas eismas kelyje Grūtas – Viečiūnai.
Visų eismo dalyvių prašome minėtų bandymų metu elgtis atsargiai ir vadovautis laikinaisiais kelio ženklais,
vykdyti pareigūnų ir organizatorių nurodymus. Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkuose organizuotas Alytaus apskrities savivaldybių švietimo vadovų forumas
„Šiuolaikinės ugdymo aplinkos bei jų įtaka mokinių pasiekimams, sveikatai ir gerovei“
Spalio 29 d. Druskininkuose lankėsi Kauno, Vilkaviškio,
Alytaus miesto bei rajono, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių švietimo darbuotojai.
Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown pasakojo, kad
forumą organizuoti paskatino noras artimiau susipažinti su kaimyninių savivaldybių švietimo bendruomenėmis – švietimo skyrių
darbuotojais, mokyklų vadovais
bei švietimo centrų atstovais, pasidalinti ugdymosi aplinkų kūrimo
savivaldybėse patirtimi ir pristatyti Druskininkų švietimo, meno bei
verslo organizacijas, savo paslaugomis galinčias prisidėti prie
ugdymo proceso įvairinimo.
Į forumą atvyko ir pagrindinį renginio pranešimą pristatė ISKU
kompanijos atstovė, Dr. Elise Tarvainen, švietimo ekspertė iš Suomijos, dirbanti visame pasaulyje.
„Mano aistra yra kurti intelektualią mokymosi ir inovacijų aplinką,
kuri pagerintų akademinius pasiekimus ir prisidėtų prie visų besimokančiųjų bendruomenės narių
sveikatos ir gerovės“, – sakė lektorė. Ji teigė, kad moksliniais tyrimais yra įrodyta, jog net 16 procentų galima pagerinti mokinių
mokymosi pasiekimus, sukuriant
palankią mokymosi aplinką.
Viešnia atkreipė dalyvių dėmesį
į tai, kad svarbi ne tik fizinė klasės
aplinka – infrastruktūra, baldai,
įranga. Jos teigimu, didžiausią
įtaką mokymuisi daro mokytojo ir mokinio tarpusavio santykiai, bendra atmosfera grupėje, o
taip pat mokytojo kūrybiškumas,
pateikiant užduotis, kurios skatina vaikų savarankišką mokymąsi per patirtį.
Dr. Elise Tarvainen, provokuodama, klausė forumo dalyvių, kas
vis dėlto yra labiausiai atsakingi
už mokinių mokymosi rezultatus –
mokyklos vadovai, mokytojai, mokiniai ar jų tėvai? Švietimo ekspertė dalijosi savo įžvalgomis apie
Suomijos švietimo sistemos principus, iš kurių esminis yra tas, kad
labiausiai už savo mokymąsi yra
atsakingas pats vaikas. O to pasiekti yra tikrai nelengva užduotis.
Visa tai ir yra visų švietimo pokyčių esminė kryptis – judėjimas link
sampratos, kad mokykloje svarbiausias yra vaikas ir jo poreikiai.
Dr. E. Tarvainen taip pat pabrėžė,
kad šiandien kiekvienas mokyklos
vadovas, mokytojas ar specialistas turi apmąstyti savo vaidmenį
ir kelti klausimą, o kaip iš tiesų aš
galiu sukurti palankesnę mokymosi aplinką kiekvienam vaikui? Kaip
sukurti aplinką, kuri skatintų natūralų vaikų smalsumą, ieškojimus ir

D. Brown pristatė tyrimo „Mokyklų vadovų pasitikėjimas švietimo skyriaus darbuotojais“ rezultatus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

suteiktų mokymosi džiaugsmą?
Lektorė citavo populiarią edukatorę Dr. Madeline Hunter, kuri
sakė: „Tikėtis, kad visi to paties amžiaus vaikai mokosi vienu
būdu, yra tas pats, kas tikėtis, kad
visi to paties amžiaus vaikai privalo vilkėti to paties dydžio drabužius.“ Baigdama savo pranešimą, ji sakė, kad Druskininkuose
lankosi pirmą kartą, bet pažadėjo, jog tikrai – ne paskutinį.
Bendradarbiaujant Druskininkų
savivaldybei ir ISKU kompanijai,
Druskininkuose planuojama inicijuoti projektą „Future classroom“
(angl. „Ateities klasė“), kurio metu
Švietimo centro patalpose bus
įrengtos modernios ugdymo aplinkos, kuriose bus sudarytos sąlygos mokytis ne tik Druskininkų
vaikams, bet bus organizuojami ir
įvairūs tarptautiniai kvalifikacijos
tobulinimo renginiai pedagogams.
Forumo dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti naujai atidarytą specialiojo ugdymo klasę Druskininkų „Saulės“ mokykloje, taip pat
lankėsi Druskininkų amatų centre
„Menų kalvė“ ir šeimos pramogų
bei laisvalaikio centre „O kas čia?“.
Apibendrindama
susitikimą,
Švietimo skyriaus vedėja D.
Brown sakė, kad, patikimai kartu
veikiant vietos politikams, vykdomajai valdžiai ir mokyklų bendruomenėms, savivaldybėse galima
sukurti didelę pridėtinę vertę savo
mokinių gerovei ir mokymosi pasiekimams. Ji pasidžiaugė užsimezgusiomis pažintimis ir būsimais naujais projektais.
Druskininkų savivaldybės
informacija

Svečiai lankėsi Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“, kuriame susipažino su menininkų vykdomomis edukacinėmis programomis/
Jurgitos Naruckienės nuotrauka

Šeimos pramogų centras „O kas čia?“ vaišino forumo dalyvius kava, pyragu bei pristatė specialius pasiūlymus mokinių grupėms/Jurgitos Naruckienės nuotrauka

Daugiau nei 30 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų nutiesta Lazdijų rajone
Įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros
plėtra“ Lazdijų rajone nutiesta 30,782
kilometrų šviesolaidinių linijų, kuriomis prie esamo šviesolaidinio tinklo
prijungti 8 esami ryšio objektai. Linijų tiesimo darbai artimiausiu metu
planuojami ir Varėnos rajone. Tankėjant šviesolaidinių linijų tinklui Lietuvoje vis daugiau šalies gyventojų
suteikiama galimybė naudotis ryšių
technologijų privalumais.
Bendras linijų ilgis visoje Lietuvoje siekia beveik 194 kilometrus, kuriomis jau
prijungtas 71 esamas ryšio objektas, o
statybos leidimai tolesnei plėtrai jau išduoti daugiau nei 426 kilometrų šviesolaidinių ryšio linijų visoje Lietuvoje. Šviesolaidinių kabelinių linijų klojimo, ryšio
bokštų projektavimo ir įrengimo, elektros generatorių diegimo ir kiti projektu

numatyti darbai vykdomi visoje Lietuvos
teritorijoje.
Sukurtu tinklu ryšio paslaugų teikėjai
galės teikti kokybiškas ir sparčias interneto, televizijos ir kitas paslaugas galutiniams vartotojams.
Projekto metu teritorijose, kuriose

namų ūkiai neturi galimybės naudotis
naujos kartos interneto prieiga, planuojama pastatyti apie 180 ryšio bokštų, bei
nutiesti apie 1465 km šviesolaidinių kabelinių linijų, prijungiant pastatytus ryšio bokštus, bei apie 430 esamų ryšio
objektų. Sukurtas tinklas praplės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“
valdomą šviesolaidinį tinklą bei užtikrins
galimybes operatoriams teikti sparčias
naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams vartotojams. Projektą
planuojama įgyvendinti 2021 m. spalį.
Planuojama, kad projektas turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui, konkurencingumui, darbo jėgos paklausai,
namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai, švietimui.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.
02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Projektą įgyvendina viešoji
įstaiga „Plačiajuostis internetas“.
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A. Kadziauskas: „Stengiamės suteikti
maksimaliai daug geros kokybės paslaugų, kad klientas, jomis pasinaudojęs,
liktų patenkintas ir sugrįžtų dar ne kartą“/
„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Neįprastoje aplinkoje vykstančios pamokos vaikams bus ir pramoga, ir naudingas užsiėmimas“.
„Snow Arenoje“ treniruojasi ir
jaunieji Druskininkų slidininkai,
kurie jau skina pergales ne tik
šalies, bet ir tarptautinėse varžybose.

Savaitraščio Nr. 229

Žiemos pramogų mėgėjų laukia atnaujinta „Snow Arena“
Naujų metų sutikimas – sniego arenoje
Naujuosius metus šiemet bus
siūloma sutikti „Snow Arenoje“ –
vienu metu čia galima priimti 300400 žmonių. „Pastaraisiais metais Naujųjų metų išvakarėse ne
visada būna sniego. O pas mus
sniegas – garantuotas!
Tie, kurie Naujuosius sutiks
„Snow Arenoje“, galės pasirinkti
– ar švęsti tik prie staliuko ir mėgautis gardžiomis vaišėmis bei
koncertine programa, ar dar ir slidinėti. Bus pasiūlytas patrauklus
paslaugų paketas, žmonės tikrai galės rasti sau tinkamą. Pas
mus koncertuos Gabrielė Laškaitė, bus galima šėlti diskotekoje su
DJ, stebėti šventinius vidurnakčio
fejerverkus lauko terasoje“, – pasakojo A. Kadziauskas.
Ir pramogauti, ir užkąsti
„Džiaugiamės, kad „Snow Arenoje“ sėkmingai dirba ir maitinimo
paslaugų dalis. Lankytojai laukiami visuose restoranuose, vėl veikia ir „Snow Bo“ baras. Žmonės
pamėgo ir restoraną „Aero gallery“, iš kurio apžvalgos aikštelės

„Snow Arenoje“ treniruojasi Lietuvos ir užsienio šalių sportininkai, rengiamos varžybos
ir stovyklos, organizuojami įdomūs renginiai, koncertai, planuojama pasiūlyti naujų paslaugų ir šiltuoju metų laiku/„Snow Arena“ archyvo nuotraukos

„Snow Arenoje“ nuo šiol galima ne tik slidinėti, bet ir papramogauti kitose erdvėse, susitikti su draugais ir gerai praleisti laiką/„Snow
Arena“ archyvo nuotrauka

atsiveria nuostabi Druskininkų
miškų ir Nemuno vingio panorama. Tai yra aukščiausiai įrengtas
Druskininkų restoranas, tai masina žmones“, – sakė komplekso
vadovas A. Kadziauskas.
Labai didelio susidomėjimo sulaukė akcija, kai klientai, pateikę
savaitratyje „Mano Druskininkai“ spausdintą skrajutę, „Snow
Bo“ bare galėjo išgerti arbatos
arba kavos, pasidairyti „Snow
Arenoje“, pamatyti sniegą vasaros metu.
Tikimasi, kad lankytojams bus
patraukli ir kita akcija – bendras
bilietas persikelti „Lynų keliu“ į abi
puses, įėjimas į „Snow Areną“ apžvalginei ekskursijai ir „Panini“
sumuštinis „Snow Bo“ bare.
Į „Snow Areną“ drąsiai galima
užsukti ir su vaikais – čia veikia beveik 500 kv. m vaikų žaidimų parkas, kuriame mažieji gali
pramogauti, švęsti šventes vaikų

gimtadienių kambaryje
Įėjimas į „Snow Areną“ kainuoja
vos vieną eurą.
Pasiūlys naujų paslaugų
Kaip sakė A. Kadziauskas, sėkmingai bendradarbiaujama su
Druskininkų savivaldybe, kurios
vadovai, galvodami apie papildomas paslaugas ir investicijas
į „Snow Areną“, domisi panašias
paslaugas teikiančių užsienio
šalių slidinėjimo kompleksų patirtimi: „Vienas iš galimų planų
– dirbtinės žolės dangos, kad ir
šiltuoju metų laiku slidinėjimo entuziastai turėtų galimybę išmėginti mėgstamą pramogą, leisdamiesi nuo kalno kiek neįprastai
– dirbtinės žolės trasa. Sulaukėme ir pasiūlymo dėl dirbtinio ledo
aikštelės, kuri visus metus galėtų veikti lauke“.
Vadovas pasakojo, kad „Snow
Arena“ ieško galimybių pritrauk-

ti įdomių naujų paslaugų teikėjus.
Planuojama vėl atidaryti kartingų
aikštelę ir nupirkti naujų kartingų.
Turėtų atsirasti tramplynas nuo
tramplyno šokinėti padangomis?
Atnaujintame snieglenčių parke
sulaukiama nemažai snieglentininkų – jie patys padėjo tą parką
įrengti ir juo džiaugiasi. Čia organizuojamos ir sportinės snieglentininkų stovyklos.
„Stengiamės suteikti maksimaliai daug geros kokybės paslaugų, kad klientas, jomis pasinaudojęs, liktų patenkintas ir sugrįžtų
dar ne kartą. Galvojame apie investicijas, kaip maksimaliai išnaudoti visas arenos erdves. Laukiame ir druskininkiečių, ir svečių iš
kitų Lietuvos miestų – ateikite,
pamatykite, išbandykite ir būtinai
sugrįžkite!“ – mintimis dalijosi A.
Kadziauskas.
Parengė Laima Rekevičienė
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DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO INICIATYVA – RAŠINIŲ CIKLAS APIE MOKYTOJUS SENJORUS
Mokytoja O. Alesiūtė-Bleizgienė: „Mokyti man nesunku“
tais gimė pirmasis sūnus Rimas.
Dieve, kaip buvo sunku... Čia palutės, vaiką maitini, prausi, migdai
ir vėl sėdi prie knygų. O rytą miego taip norisi, juk ir naktį keliesi
maitinti, buvo beprotiškai sunku.
Kai gavau diplomą, verkiau, bet
tai buvo džiaugsmo ašaros.
Kaip mokytoja, turėjau vieną
trūkumą – įskaudinta pamokoje pravirkdavau ir išeidavau. Negalėdavau susilaikyti. Nors vaikai
nebuvo blogi, gal kartais ir nenorėdavo įžeisti. Bet niekada nebūdavo problemų dėl drausmės ar
panašiai, tikrai pavykdavo susitarti su klase.

Mokytoja, poetė, tautotyrininkė Ona Alesiūtė-Bleizgienė per 55-erius darbo metus
visą save išdalijusi žmonėms,
šiemet pasitiko 90-uosius gyvenimo metus. Atrodytų, kad
metų našta šios šviesios asmenybės nė kiek nekamuoja.
Tai parodo ir kasmet pirmajai
Komunijai paruošiami Leipalingio parapijos vaikai, ir prabėgomis renkamas žodynas
„senžodžiai ir svetimžodžiai
dzūkų tarmės“ bei rašomi memuarai apie iškilius Leipalingio žmones.
Guvi, linksma, visada besišypsanti, atvira širdimi priimanti ir
padedanti kiekvienam prašančiam, o kartais pati siūlanti savo
pagalbą ir visada nutylinti savo
vargus ir džiaugsmus. Tokią mokytoją O. Bleizgienę pažįsta visi
Leipalingio miestelio gyventojai.
Tokią ją myli visi jos mokiniai –
buvę ir išlikę atminty.
– Ar prisimenate savo vaikystę? Kokia ji buvo?
– Mano vaikystė buvo paženklinta sunkaus darbo ir Antrojo pasaulinio karo randų. Jau
nuo 7 metų ganiau gyvulius, vėliau audžiau, padėjau ūkyje. Bet
dirbti buvo gera, kol neatėjo karas. Visą tą košmarą prisimenu
iki šiandien. Tai buvo šeštadienis. Mama mus nuprausė, apvilko drobiniais marškiniais, ruošėmės į bažnyčią. O jau iš pat
sekmadienio ryto, dar būdami
lovose, išgirdome garsų ūžesį –
visu plentu nuo Leipalingio link
Merkinės riedėjo arklių traukiami vežimai ir sunkvežimiai, nes
rusai traukėsi atgal į Rytus.
Staiga pasigirdo dar didesnis
ūžesys, ir į keliaujančius žmones iš oro pradėjo šaudyti užskridę vokiečių lėktuvai. Vieno vežimo arklį nušovė, ir rusas atbėgo
į mūsų sodybą. O mūsų arkliai
buvo išvesti toli į ganyklą, paliktas tik metinis kumeliukas. Kariškis vis tiek liepė tėvui vesti kumeliuką ir kinkyti į vežimą, nors
tėvelis visaip bandė įtikinti jį, kad
kumeliukas dar nemokytas. Tėvui pavyko pakinkyti tą arkliuką,
bet, neilgai trukus, vėl užskrido
lėktuvai, ir visi pasileido į mišką
slėptis. Krito bombos, supuolėme į rūsį slėptis. Tėtis grįžo naktį, visas juodas nuo bombų išsprogdintų žemių, mes, vaikai, jo
nepažinome. Taip prasidėjo pats
baisiausias mano gyvenimo etapas – karas. Jo pasekmes jautėme dar labai ilgai.
Iš mažens buvau sangvinikė,

Guvi, linksma, visada besišypsanti, atvira širdimi priimanti ir padedanti kiekvienam prašančiam – tokią mokytoją O. Bleizgienę pažįsta visi Leipalingio miestelio gyventojai//Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

o karas, netektys perlaužė į melancholikės pusę. Buvo metų, kai
man atrodė, kad juodos skarelės
niekada nebenusirišiu.
Žinoma, buvo ir gerų akimirkų, net darbas būdavo smagus.
O labiausiai pasiilgstu to paprasto naminio maisto, kuriuo taip mėgaudavomės po darbų... Būdavo, mama pripjausto skilandžio,
agurkų, juodos naminės duonos,
ir visi, susėdę tarp darbų, puotaujame. Arba rūgęs pienas su bulvėmis... Buvo gera. Mano vaikystės džiaugsmas buvo Avirio
ežeras, uogavimas, bendravimas
su vaikais, žaidimai.
– Kada pradėjote mokytojauti?
– Aš net neturėjau būti lietuvių kalbos mokytoja. Po mokyklos įstojau į kūno kultūros institutą, nes man labai sekėsi šokti į
tolį, bėgti. Pagal to meto normatyvas šokdavau į tolį labai neblogai. Ir įstojus studijuoti man puikiai sekėsi. Bet nutiko taip, kad
mus rudenį nuvedė plaukti į Ne-

muną, buvo šalta, ir aš peršalau.
O gyvenau vienui viena, karščiavau, gydytojas pasakė, kad nervų
uždegimas, išrašė vaistų ir liepė
grįžti namo. Tuo laiku kūrėsi kolūkiai, teko likti namuose ir padėti
tėvams, kuriuos spaudė stoti. Taigi, pasimokiusi vos dvi savaites,
grįžau namo.
Kadangi senus mokytojus ištrėmė, nebebuvo kam mokytojauti,
o mokyklų buvo daug, tai ir kalbino visus, vos baigusius gimnaziją, kad eitų dirbti į mokyklą. Ir aš
panašiai mokytoja tapau. Žaisdavome su vaikais kvadratą, kitus
žaidimus. Todėl ir dabar sakau
– reikia, kad mokytojai būtų jauni. Gal seni mokytojai ir turi išminties, bet vaikams, manau, reikia
linksmumo, jaunatviško valiūkiškumo. Juk spės gyvenime patirti daug liūdnų akimirkų, tad leiskime jiems džiaugtis, kol gali.
O nuo 1950 metų penkis metus neakivaizdžiai studijavau lietuvių kalbos filologiją. Tai buvo
labai sunkūs metai, nes 1952 me-

Mokytoja O. Bleizgienė visada vertino gerus santykius su kolegomis ir mokiniais/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

– Ar buvo sunku mokytojauti
tais laikais?
– Man patikdavo mokytojauti, pats darbas buvo man labai
mielas. Vienintelis dalykas, kurio nemėgau, tai – santvarka,
kai reikėdavo kalbėti Ezopo kalba arba meluoti. Pavyzdžiui, atvažiavo iš Vilniaus CKP buvęs
mano mokinys Vaičiulis. Jis turėjo surinkti žinias, kaip Leipalingio vidurinėje mokykloje vykdomas ateistinis darbas. O čia
tas ateistinis darbas mums buvo
labai atgrasus. Taigi mūsų direktorius Bronislavas Misevičius
vaišino jį ir liepė visiems parašyti ant lapuko, kas kokį ateistinį darbą esą darė. Ir mes parašėme. Bet juk to daryta nebuvo,
tai buvo melas, tad man tai buvo
sunkiausia.
Bet vis tiek, jeigu dabar reikėtų
rinktis iš naujo, ką norėčiau dirbti, turbūt rinkčiausi tą patį darbą.
Arba bibliotekininkystę.
– Kuriuos kolegas ar buvusius mokinius prisimenate?
– Visus savo kolegas puikiai
prisimenu, taip pat ir mokinius.
Mano mokiniai visada buvo labai geri. Nors gal tada mokiniai ir
buvo kitokie? Aišku, būdavo visokių išdaigų, bet vaikai niekada nebuvo pikti. O kolegos visi būdavo
draugiški. Pamenu, kai šviesaus
atminimo Algirdas Volungevičius
vis skatindavo rinkti tautosaką.
Sakydavo: „Onute, daryk, būtinai
daryk“. Direktorius B. Misevičius
buvo labai geras vadovas, jautėmės saugūs šalia jo. Visi mokytojai mano atminty išlikę, kaip labai
geri ir nuoširdūs žmonės. Gal todėl ir mokytojavimo laikai man atkuria labai šiltus prisiminimus.
– O kas jus paskatino užsiimti
raštų rinkimu, tautotyra?
– Paskatino mano sesuo. Ir kolega A. Volungevičius visada ska-

tindavo tai daryti. Šviesios atminties iškilus tautotyrininkas
Robertas Vėlius liepė užrašyti
dainas, dėti į rinkinius. Pradėjau
mokykloje, su mokiniais. O jie labai noriai padėdavo.
O užrašyti surinktus tekstus
buvo didelis vargas, nes vieno
egzemplioriaus reikėjo muziejui,
kitą tekdavo siųsti į Vilnių, o trečią visada įteikdavau pateikėjui.
Ir tai galėdavau daryti tik vėlai
vakare, po visų darbų. Sėsdavau ir rašydavau, kol miegai visai apimdavo. Bet tuo metu taip
įsimylėjau tautosaką, kad dabar
visai nesigailiu tų ilgų valandų ir
vargo. Užrašyta ir lietuvių liaudies senoji kūryba, ir kareivių
dainos, ir naujoviškesnės, patriotiškos dainos.
Bendravau su daugiau nei 100
tautosakos pateikėjų. Tai buvo
labai sunkus darbas, tekdavo
spausdinti mašinėle. Dabar yra
sukaupta 90 tautosakos rinkinių,
visi jie yra muziejuje, bet jų nesimato, matyt, niekam nereikia.
– Ar tebeužsiimate šia veikla?
– Eiliuoju jau mažiau, nebent
kas paprašo kokį posmelį sudėti. Dabar kaip tik baigiu dėlioti
senžodžių ir svetimžodžių dzūkų tarmėje žodyną. Vis papildau
naujais žodžiais, kuriuos prisimenu, neseniai baigiau juos kirčiuoti. Rengiu medžiagas apie
Druskininkų apylinkių iškilius
žmones. Vienas rankraštis jau
išleistas, kuriame rašiau apie
Antaną Ruginį, Adą Volungevičienę, mokytoją Misevičienę.
Bus ir antras. Rašau ranka, taip
man smagiausia.
– Jau ilgus metus ruošiate
vaikus pirmajai Komunijai, ar
tęsite šią veiklą?
– Klebonas prašė, kad dar metus
pamokyčiau, bet man jau taip nesmagu dėl savo amžiaus, kad labai nenoriu. Bet sako, nėra kam,
o sveikata man dar leidžia. Man
nesunku mokyti. Tik labai skaudu,
kai paskui jų nėra bažnyčioje...
Mokytoja O. Alesiūtė-Bleizgienė parengė ir išleido knygas:
„Kaimas prie Avirio“, „Skamba
Gerdašių varpai“, poezijos rinkinius „Prieš saulėlydį“, „Kas širdžiai brangu“, taip pat ji užrašė
tremtinių atsiminimų, Leipalingio
kapinių istoriją, sudarė fotoalbumą „Mažoji Leipalingio architektūra“, užrašė Norkūnų ir Dubraviškės kaimų istorijas.
Parengė Miglė Krancevičiūtė

Mokytoja O. Alesiūtė-Bleizgienė skaito testamentą, kuris buvo padėtas po naujojo mokyklos pastato pamatais.
Šalia stovi mokyklos direktorius B. Misevičius (1973 m.)/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka
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Krūties vėžio prevencijos renginys pakvietė moteris rūpintis savo sveikata
Snieguolė Vitkauskienė
Praėjusį trečiadienį Druskininkų socialinių paslaugų centro erdvėse organizuotas bendruomenės „Vilties šaltinis“
renginys, skirtas kovai su krūties vėžiu. Kalbėta apie tai,
kokių priemonių turėtų imtis
moterys, siekdamos užkirsti
kelią krūties vėžiui, organizuota sveikos mitybos sesija.
„Susibūrėme čia ne profesijos, meilės ar hobio vedini. Kai likimas parenka kelią, kurio kiekvienas nueitas centimetras yra
pergalė, kai jauti nežinomybę,
nerimą ir baimę, didelį silpnumą
ir skausmą, bet turi eiti pirmyn,
supranti, kokie svarbūs yra šalia esantys žmonės. Susirinkome
čia, kad paremtumėme vienas
kitą, dalintumėmės informacija ir
mokytumėmės gyventi linksmai
bei laimingai“, – renginio pradžioje kalbėjo medicinos psichologė

Onkologinėmis ligomis sergantys žmonės kviečiami į „Vilties šaltinio“ patalpas/Virginijos Sereičikienės nuotrauka

Sandra Birbilaitė.
Šiandien turbūt nerasime nė vieno žmogaus Lietuvoje, kuris nebūtų susidūręs su šia liga – sergame
patys, mūsų šeimų nariai, draugai,
kolegos. Labai trūksta informacijos, kur ir kokios pagalbos galime
sulaukti – nuo psichologinės pa-

galbos iki reabilitacijos, elementarios paramos gydymo metu. Ką
kalbėti apie modernių ir efektyvių
gydymo metodų galimybes ir prieinamumą visiems sergantiesiems.
Vėžys – sunki, ilgalaikė liga, taigi už savo gyvybę kovojantiems
sergantiesiems labai reikalingas

visuomenės supratimas apie ligos iššūkius, svarbus ir palaikymas. Kartu sunkumus įveikti yra
daug paprasčiau ir lengviau, todėl
ir renginio dalyvių, kurių aplinkoje
yra onkologinėmis ligomis sergančių ligonių, prašyta parodyti jiems
kelią į „Vilties šaltinio“ patalpas,

esančias Veisiejų g. 17, Druskininkuose (2 a., 5 kab.).
Susitikimo metu koncertavo ir
gerą nuotaiką dalijo „Bočių“ kolektyvas „Druskelė“ ir neįgaliųjų kolektyvas „Rasa“.
Bendruomenės „Vilties šaltinis“ susibūrimams labai reikėjo
patalpų. Jas mums skyrė Druskininkų savivaldybė. Šios patalpos mums tapo labai artimos ir
savos. Dėkojame ir Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui
„AQUA“ už galimybę pasinaudoti
Vandens parko teikiamomis paslaugomis. Nuoširdi padėka ir „Senojo Nemuno“ savininkams Jūratei ir Vygantui Valutkevičiams už
supratingumą, gerą žodį ir vaišes
renginio metu.
Yra kuo pasidžiaugti, daug žmonių neabejingi svetimam skausmui. Patikiname – nereikia užsidaryti namuose ir vienam išgyventi
savo ligą. Reikia kalbėti, būti kartu. Ir tikrai būsite išgirsti!

Europos sveikos mitybos dieną – „Mandalų kūrybos“ terapija
Lapkričio 6-ąją, minint Europos sveikos mitybos dieną,
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
aktyviai bendradarbiaudamas
su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų
miesto bendrija, organizavimo
„Mandalų kūrybos“ terapiją.
Užsiėmimo metu renginio dalyviai turėjo galimybę sukurti komandinę intuityvią mandalą iš
vaisių, nuraminti triukšmingoje kasdienybėje įaudrintą protą, saugiai pažvelgti į savo vidų,
„sudėlioti“ esamas mintis, jausmus ir emocijas.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuoširdžiai dėkoja Druskininkų „Bočiams“ už aktyvų dalyvavimą
renginyje bei „Kraitės“ pirmininkei Janinai Klimienei už sukurtą
kompoziciją „Rudens gėrybės“.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras drauge su Druskininkų „Bočiais“ organizavo „Mandalų kūrybos“ terapiją/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotraukos
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Druskininkų moksleiviai mokomi
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje

Projekto metu 159 Druskininkų savivaldybės vaikai mokomi plaukti, saugiai
elgtis vandenyje ir prie vandens/Druskininkų sporto centro archyvo nuotraukos

Druskininkų Sporto centras,
bendradarbiaudamas su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, jau ketvirtus metus iš eilės vykdo projektą „Mokomės
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.
Šiais metais Švietimo mokslo ir
sporto ministerija plaukimo projektui skyrė 11 954 eurus, Druskininkų sporto centras prie projekto prisideda 900 eurų. Projekte
dalyvauja Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijos, „Atgimimo“ ir
„Saulės“ pagrindinės mokyklos.
Projekto metu 159 Druskininkų savivaldybės vaikai mokomi
plaukti, saugiai elgtis vandenyje ir
prie vandens. Jie suskirstyti į devynias mokymo plaukti grupes po
17-18 vaikų.
Su viena plaukimo grupe dirba
po du plaukimo mokytojus (trenerius), vienas moko vandenyje, ki-

tas rodo pratimus ir stebi vaikus,
būdamas krante. Projekto užsiėmimuose, kurie organizuojami
kiekvienai grupei vieną kartą per
savaitę po dvi akademines valandas, visi projekto dalyviai įgis 26
valandų trukmės plaukimo įgūdžių. Projekto veiklos bus vykdomos iki pat vaikų Kalėdų atostogų. Projektui pasibaigus, bus
įvertinti vaikų plaukimo įgūdžiai
ir gebėjimai, žinios, kaip saugiai
elgtis vandenyje ir prie vandens,
bus išduodami pasiekimų pažymėjimai.
Druskininkų sporto centro
informacija

„Lietuvi, pažink Karaliaučių...“
Ona Malaškevičienė
„Lietuvi, pažink Karaliaučių...“, – taip ragino Arvydas Juozaitis knygos „Karalių
miestas be karalių“ pratarmėje, nes tame krašte pirmąją lietuvišką knygą parašė M.
Mažvydas, lietuviškai – apsisprendė gyventi K. Donelaitis,
mūsų antrosios knygos („Metai“) autorius. Nes ten buvo
Mažoji Lietuva...
Į pažintinę kelionę po Kaliningrado, vadinto Tvankste, Kionigsbergu, Karaliaučiumi, Kruleviecu,
sritį mus spalio 18-19 dienomis
pakvietė Trečiojo amžiaus universiteto atsakinga organizatorė Onutė Malaškevičienė. Keliavo
43 žmonės.
Kirtę Lietuvos-Rusijos sieną,
planavome aplankyti Tolminkiemį (dabar – Čistije prūdy), kuriame visą gyvenimą pastoriavo, dirbo, kūrė K. Donelaitis. Turėjome
apžiūrėti bažnyčią, kurios kriptoje palaidotas lietuvių grožinės literatūros pradininkas, Deja, planai
žlugo, nes atvykome per anksti
– muziejus buvo dar užrakintas.
Pagelbėjo Trečiojo amžiaus universiteto „studentės“ – Dalia Vekterienė papasakojo apie K. Donelaičio asmenybę ir kūrybą, o Irena
Gudelionytė padeklamavo ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus poemos „Donelaitis“.
Iki Kaliningrado važiavome per
nykius laukus: žolių stagarai – pajuodavę, nenupjauti, dirvos neartos, neapsėtos. Žaliuoja ne žiemkenčiai, kur ne kur – tik rapsai.
„Naujieji prūsai“ nenori ūkininkauti, nes, anot gidės, sunku užaugintas gėrybes parduoti.
Karaliaučius iki 1255 m. vadintas Tvanksta, 1945 m. atiduotas
Rusijai ir 1946 m. liepos 4 d. oficialiai pavadintas Kaliningradu. Tai
– Baltijos jūros uostas. Po karo
apie du dešimtmečius dar buvo
pilnas griuvėsių. Dabar miestas
sukelia savotiškos vokiečių ir rusų
kultūros „mišrainės“ įspūdį. Pilki
griozdiški sovietiniai pastatai maišosi su raudonais tipiškos vokiškos architektūros likučiais, vienas
kitas – gražiai restauruotas. Akį
traukia modernių namų kvartalai. Priemiesčiuose – naujos statybos, remontuojami keliai. Stebina žmogaus šėtoniškas geismas
karu naikinti, griauti, o paskui... –
vėl atstatyti. To pavyzdys – Katedra.
Ši gotikinė bažnyčia statyta 1333-1380 m. Jos aukštis –
32 metrai. Katedros istorija – lyg
pati Katastrofa. 1544 m. ji nukentėjo nuo gaisro. Restauravo. Bet
1944 m. rugpjūtį ir 1945 m. balandį subombardavo. XX a. planavo visai nugriauti, bet vieti-

Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai keliavo po Karaliaučiaus kraštą/Asmeninio archyvo nuotraukos

niai gyventojai pasipriešino, tad
po 1994-2005 m. rekonstrukcijos įrengė protestantų ir stačiatikių koplyčias bei miesto istorijos
muziejų. Dabar mes, ekskursantai, klausėmės vargonų muzikos
atstatytoje puošnioje katedroje.
Katedros profesorių rūsyje palaidotas filosofas ir mokslininkas I.
Kantas. Pagarbiai pastovėjome
prie jo kapo.
Daug įspūdžių paliko ir povandeninio laivo B-413 apžiūra. Jis
buvo pastatytas 1968 m. tuomečiame Leningrade ir 30 metų tarnavo Šiaurės ir Baltijos laivynuose iki atominių povandeninių laivų
atsiradimo.
Kitą dieną aplankėme Jantarnyje (Palmininkuose) esančias gintaro kasyklas, kuriose gintaras
pramoninu būdu išgaunamas ir
apdirbamas nuo 1875 m. Iškastą melsvąjį molį plauna stipria jūros vandens čiurkšle. Kasmet
Jantarnyje iškasama po 400 tonų
gintaro, 65 proc. pasaulio gintaro atsargų guli čia, o ne Lietuvoje. Gintaro muziejaus eksponatai
švyti jaukia, šilta spalva.
Paskutinė kelionės stotelė –

Baltijos pajūryje esantis ramus
ir jaukus Svetlogorsko kurortas.
Kadaise čia buvo mažytis žvejų kaimelis, kuris dėl išskirtinės
vietos prie Baltijos jūros, netoliese esančio ežero, mineralinio
vandens ir gydomojo purvo tapo
turtingų vokiečių atostogų vieta,
o 1820 m. oficialiai tapo kurortu.
1930 m. – Svetlogorsko „aukso
amžius“.
Kai šį miestą perdavė Rusijai,
vokiečiai, palikę savo vasarnamius ir kitus statinius, pasitraukė. Ir dabar akį traukia vokiškos
architektūros vilos. Svetlogorskas vadinamas botanikos sodu,
nes seniau, kaip mokestį už įvažiavimą į miestą, žmonės turėjo
dovanoti kokį nors augalą. Taip
čia atsirodo viso pasaulio medžių,
krūmų, gėlių. Vietiniai giriasi žaluma, žemomis kainomis ir viliasi
pralenkti mūsų Palangą.
„Kiekviena kelionė baigiasi. Iš
Karalių miesto lietuviui reikia grįžti į Lietuvą“, – rašo A. Juozaitis.
Mes turėjome grįžti Kuršių Nerijos keliu Rusijos pusėje ir grožėtis. Deja, ankstyvos spalio sutemos uždengė tas grožybes...

Greitai ir kokybiškai

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

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

Tel. +370 6 98 12218
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Druskininkų ligoninėje pradėjo dirbti gydytojas
ortopedas-traumatologas Aleksandras Juozapavičius

Kviečiu lankyti rankinio treniruotes!

Druskininkų ligoninėje nuo lapkričio mėnesio pradėjo dirbti gydytojas ortopedastraumatologas Aleksandras Juozapavičius – Europos kelio sąnario ir sporto traumos draugijos (ESSKA) narys.
Ilgalaikė profesinė patirtis (nuo 1994 m.) ortopedijos-traumatologijos srityje padeda gydytojui greitai ir kokybiškai diagnozuoti smulkių ir stambių kaulų traumas, taikyti potrauminių būklių ir komplikacijų konservatyvų ir chirurginį gydymą.
Gydytojas ortopedas-traumatologas atlieka artroskopines (kelio, čiurnos, peties, alkūnės, riešo), ilgųjų ir trumpųjų kaulų lūžių, sąnarių, sausgyslių operacijas ir procedūras.
Konsultacijos: pirmadieniais nuo 9 iki 13 val., antradieniais – nuo 8 iki 11 val.
Kviečiame registruotis internetu sergu.lt arba konsultacinės poliklinikos registratūroje tel. +370 (313) 59144, mob. +370 645 10431
PADĖKA
Nuoširdus AČIŪ Druskininkų ROTARY klubui už padovanotus akumuliatorius neįgaliojo vežimėliui.
Kęstutis Bieliukas

Toli Toli restoranui
Druskninkuose
reikalingas
pastiprinimas!
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
Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus
santechnikos darbus. Tel. 8 626 86023

Ieškome - virtuvės
padėjėjos/jo.
Sąlygos derinamos
darbo pokalbio metu.
Skambinti arba
rašyti: info@tolitoli.lt
+37060008542

Kaip gera matyti vaikus, su užsidegimu kažką veikiančius! Šįkart
kalbu apie rankinį, komandinį žaidimą, kuris moko bendradarbiavimo,
įsiklausymo, mokėjimo susitarti ir
savarankiškai priimti sprendimą,
palaikyti ir padrąsinti vienas kitą.
Komandų sporte daug lengviau ištverti pralaimėjimą – gali su draugais apsikabinęs susiremti pečiais.
O kaip smagu kelti taurę ir džiaugtis medaliais, kartu iškovojus pergalę! O kur dar nuotykiai ir patirtys

kelionėse, turnyruose, stovyklose.
Draugystė ir meilė sportui išlieka
visam gyvenimui.
Jei nori išbandyti ir visa tai pajusti, kviečiu Tave lankyti rankinio
treniruotes.
Kviečiami šio amžiaus vaikai:
berniukai, gimę 2009, 2010, 2011,
2012 metais; mergaitės, gimusios
2010, 2011, 2012 metais.
Trenerė Danguolė Sukankaitė
Tel. pasiteirauti 8 650 25181

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie
prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propanobutano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Parduodamas butas Merkinės g. raudonų plytų name,
4 a, kaina – 39 000 Eur. Tel. 8 615 52196
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Skubiai parduodamas namas
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas – 7, 13 a, kaina – 15 500
Eur. Tel. 8 616 48116

Atliekame glaistymo, dažymo ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 601 52590
Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas –
kulbėmis, kapotas.
Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708
Parduodamas žemės
sklypas nuo Druskininkų m. 5 km, 6 a
Jaskonių k.,
Miglos g. 4.
Šalia pastatyti namai,
nuolat gyvena
žmonės.
Tel. 8 618 14474

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Opeliukai Druskininkuose.
Vežame pigiausiu tarifu.
Pigiausias TAXI
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599,
8 650 89866, 8 678 19907

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.

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

Tel. 8 624 34603

Naujai atidaromas viešbutis Druskininkuose ieško
komandos narių:

- administratorių;
- virėjų;
- barmenų/padavėjų.

Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758
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

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir
priežiūros paslaugas pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979

Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Tel. 8 625 12458

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

Išnuomoju šiuolaikiškai
įrengtas patalpas
Vilnius al. 10-17

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

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.
Gamybos įmonei reikalingas šaltkalvis-mechanikas,
gamybinių įrengimų priežiūrai ir remontui.
Tel. 8 686 55889

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

Tel. 8 605 81979,
8 624 12901
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Renginiai
Lapkričio 8 d. 15 val. Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus parodos „Minčių spalvos“
atidarymas V. K. Jonyno namuose-galerijoje (Turistų g. 9)
Lapkričio 8 d. 16 val. Amatų centre „Menų kalvė“ – Kęstučio K. Šiaulyčio akvarelių parodos
„Druskininkų impresijos – Ratnyčios tėkmė“ atidarymas. Paroda veiks iki gruodžio 20 d. (M. K.
Čiurlionio g. 27)
Lapkričio 8 d. 16 val. Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje vyks knygos „Leipalingio
apylinkių tekstai“ pristatymas.
Dalyvaus dr. Rima Bakšienė, dr.
Asta Leskauskaitė, Onutė Alesiūtė-Bleizgienė ir mokytojos Leonoros Mockevičienės vadovaujamas Leipalingio progimnazijos
folkloro kolektyvas „Gurinukai“
(Alėjos g. 30, Leipalingis)
Lapkričio 12 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje – knygos „Gyvenimo
ratas sukasi“ (sudarytoja Rita Mikalčienė) pristatymas. Knyga skirta „Atgimimo“ mokyklos 75-mečiui,
ji išsamiai pristato mokyklos mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ asmenybes, jų gyvenimą ir veiklą (V. Kudirkos g. 13)

Senų padangų priėmimas atliekų
aikštelėse ribojamas – kol kas nevežkite

Alytaus regione esančiose didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse (Rūšiavimo centruose) ribojamas naudotų padangų priėmimas/Erikos Avižienienės nuotrauka

Alytaus regione esančiose didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse (Rūšiavimo
centruose) ribojamas naudotų padangų priėmimas. Tai padaryta, atsižvelgus į susidariusią ekstremalią situaciją po
padangų perdirbimo gamykloje Alytuje kilusio gaisro.
Naudotų padangų priėmimas
sustojo visoje šalyje – jų perdirbimo įmonėms sugriežtinti reikalavimai, vyksta patikrinimai. Įmonės
faktiškai nebesurenka padangų,
ir jos kaupiasi. Į aikšteles atvežamų padangų kasmet padidėja jų
keitimo metu, kuris dabar kaip tik
ir prasideda.
Kiekvienoje atliekų surinkimo
aikštelėje vienu metu leidžiama
laikyti skirtingą maksimalų padangų kiekį – nuo 12 iki 45 tonų,
tai priklauso nuo aikštelės dydžio. Už viršytą maksimalų limitą gresia didžiulės aplinkosauginės baudos ir atsakomybė. Tad,
pasiekus leistiną ribą, padangos į
aikšteles nebus priimamos.
„Esame didžiausi atliekų tvarkytojai regione, ir mums tenka
labai didžiulė atsakomybė. Savo
veiklą vykdome, nenusižengdami nei aplinkosaugos, nei priešgaisriniams
reikalavimams.
Šiandienos situacija, kurios padarinius jaučia ne tik Alytus, bet
ir visa Lietuva, parodė, kad pigiais būdais sutvarkyti atliekų
neįmanoma. Tam turi būti skiriamas labai didelis dėmesys –
ir finansinės investicijos, ir techninis aprūpinimas, ir didžiulė
moralinė atsakomybė“, – sakė

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius
Algirdas Reipas.
Įsakymą stabdyti naudotų padangų priėmimą, jei yra pasiektas
vienu metu leidžiamų laikyti naudotų padangų kiekis, jis pasirašė
spalio 18 dieną.
„Šiuo metu dauguma aikštelių
dar nėra perpildytos, tačiau, gyventojams pradėjus vežti padangas, o perdirbimo įmonėms jų
nesurenkant, maksimalias leistinas ribas pasieksime labai greit.
Nuolat ieškome galimybių išvežti padangas iš aikštelių, tačiau situacija yra sudėtinga ir labai tikimės gyventojų supratimo“, – sakė
ARATC rūšiavimo centrų veiklos
organizavimo padalinio vadovas
Linas Brazauskas.
Jis priminė, kad, įsigijus naujas
padangas, nebetinkamas naudoti reikia palikti įmonėje, iš kurios
buvo įsigytos naujos.
Septyniose Alytaus regiono savivaldybėse veikia 19 didelių ir kitų
atliekų surinkimo aikštelių. Šiose
aikštelėse iš vieno gyventojo nemokamai priimamas vienas padangų komplektas per metus. Padangų
tvarkymo kaštai nėra įskaičiuojami
į vietinę rinkliavą – juos padengia
gamintojai importuotojai.
Naudotos padangos sudaro
apie 9 proc. regiono atliekų aikštelėse surenkamų atliekų kiekio.
Aikštelėse surinktos padangos,
kaip ir kitos atliekos, laikinai saugomos iki perdavimo jas tvarkančioms įmonėms.
ARATC informacija

Lapkričio 14 d. 17 val. poezijos vakaras „Palaimintas būk,
mieste, turintis Čiurlionį II“. Dalyvaus: tarptautinio studijų ir mokymo instituto direktorė, poetė ir
rašytoja prof. Genovaitė Stulpinienė ir aktorė Kristina Kazakevičiūtė (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus M. K. Čiurlionio
g. 35)
Lapkričio 15 d. 17 val. Druskininkų miesto cukrinio diabeto
klubas „Atgaja“ kartu su Druskininkų savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuru organizuoja konferenciją pasaulinei diabeto dienai paminėti.
Jos metu bus skaitoma paskaita apie cukrinį diabetą ir jo
prevenciją (gyd. endokrinologė
Rasa Koreivienė), bus atliekami
nemokami gliukozės kraujyje tyrimai bei rengiama viktorina (Druskininkų Socialinių paslaugų centre, 1 a salėje, Veisiejų g. 17).
Lapkričio 17 d. 13.30 val. Leipalingio laisvalaikio salėje Druskininkų trečiojo amžiaus universiteto renginys.
Programoje:
pranešimas
„Druskininkų TAU vieta savivaldybės bendruomenių gyvenime“.
Pranešėjas – gydytojas J. Valskys.
Pranešimas „Ką reikia žmogui
žinoti,kad ilgai ir sveikai gyventų“.
Pranešėjai: gyd. J. Valskys ir fizinio aktyvumo instruktorius J. Burokas.
Moterų ansamblio „Vakarėja“
(vadovė V. Šedienė) koncertas.

Parodos
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus 1A, 1B klasių vaikų
kūrybinių darbų paroda „Ornamentai lietuviškuose kryžiuose,
koplytstulpiuose, stogastulpiuose“ (Mokytoja N. Akstinienė).
Paroda veiks iki lapkričio 28d.
(V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų miesto muziejuje
veikia paroda „1000 druskinių“ iš
Muziejaus rinkinių (M. K. Čiurlionio g. 59).
Iki lapkričio 20 d. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje eksponuojama paroda „M. K.
Čiurlionio keliais-Krymas“ (M. K.
Čiurlionio g. 35)
Iki lapkričio 15 d. Viešojoje bibliotekoje veikia Dailininko Alfonso Šuliausko akvarelių paroda „Rudeninė paralelė gamtos
ir žmogaus gyvenime“. Paroda
veiks (V. Kudirkos g. 13)

Užuojautos
Iškeliavus į Amžinybę mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame direktorių Arvydą Pugačiauską,
jo šeimą ir artimuosius.
UAB „Drusta“ bendradarbiai
...Ir vėjas dangiškas į žalią šilą,
ir paukštis čiulbantis ten suka savo lizdą.
Ir skamba medyje melodija tyli,
o aš klausausi jos ir užrašau smėly...
Atgulus amžino poilsio nusipelniusiam miškininkui,
ilgamečiam namo bendrijos „Šilelis“ pirmininkui
Vladui Pugačiauskui, nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame jo šeimai.
DNSB „Šilelis“ gyventojai
... be galo baisu žmogų tartum saulę danguj prarast...
				
(Just. Marcinkevičius)
Užjaučiame Julę Lučkauskienę dėl vyro mirties
DNSB „Šviesa“ gyventojai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Dėl mylimos Mamytės mirties užjaučiame
Jūratę Leknickienę ir jos artimuosius.
M. ir J. Jurčiukoniai
Kodėl nelaimės niekad nesibeldžia,
kiek sielvarto išvengtume tada.
Paėmusios tai, ką turi brangiausia,
išeina, o mums lieka tuštuma...
Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Jūratę Leknickienę ir jos artimuosius.
B. ir S. Ragauskai

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2019.11.08 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos.
13:00 Ypatingas būrys.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Everestas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Legendinės legendos“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Monstrų universitetas“.
21:35 PREMJERA „Tobulos kopijos“.
23:45 PREMJERA „Pabudimas“.
01:45 „16 kvartalų“.
03:30 „Trys dienos nužudyti“.
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 Valanda su Rūta.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Galiu rytoj“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Savižudžių
būrys.
23:25 Ekstremalus greitis.
01:10 Niko.
02:55 Pažinimo klubas.
03:20 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 Kryptys LT.
11.05 Laikykitės ten.
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.15 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Reporteris.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
22.00 „Pasaulio turgūs”.
22.30 Reporteris.

23.00 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019“.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pasaulio turgūs”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Gyvenimas.
05.10 Atliekų kultūra.
05.50 Kaimo akademija.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Stoties policija“.
09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis.
23:20 Priverstinis kerštas.
01:10 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.09 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Mūšio laukas.
07:25 Premjera. Rikas, Oskaras ir
pavogtas akmuo.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Rudieji lokiukai ir aš.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 4.
13:50 Džesika Flečer 9.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
17:55 Premjera. 1989-ųjų dienoraščiai. Berlyno sienos griūtis.
18:45 Speciali laida, skirta Berlyno
sienos nugriovimo 30-ųjų metinių minėjimui.
19:15 Laisvės banga: nuo Vilniaus
iki Berlyno.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Pinigų liūnas.
00:40 Everestas.
02:45 Pasaulio dokumentika. Rudieji lokiukai ir aš.
03:40 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 4.
04:25 Džesika Flečer 9.
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 „Alfa ir Omega“.
13:40 „102 dalmatinai“.
15:45 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
17:25 „Aplink Lietuvą. Žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Išgyventi vasarą“.
22:50 „Nemirtingieji“.
01:05 „Kaip išsirinkti vyrą“.
02:45 „Pabudimas“.
04:35 „Atsargiai! Merginos“.
06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Kria-kriakeriai.
11:15 Viena diena Niujorke.

13:05 Nensė Driu.
15:10 Mis Slaptoji agentė.
17:25 Kelionių panorama. Garsenybių atostogų dienoraštis
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. Pramoginė gyvenimo būdo laida. Vedėjas Paulius Kaupelis
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Smurfai. Pamirštas kaimelis.
21:20 Kung Fu Joga.
23:20 Savigynos mokykla.
00:55 Savižudžių būrys.
02:55 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
08.30 „Pasaulis iš vir-

šaus“.
09.00 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 #NeSpaudai.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Emilija Pliaterytė”.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
22.00 Viralas.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Viralas.
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.40 Gyvenimas.
05.40 Kryptys LT.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“.
06:30 Laba diena.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Laba diena.
09:00 Sveikatos kodas.
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. Nepažįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Neptūnas - Lietkabelis.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas
ginklas.
00:20 AŠTRUS KINAS Galutinis
tikslas.

2019.11.10 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Tėčio reikalai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios pasaulio upės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Serengetis.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Gyvenk be skolų.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Premjera.
24:00 Mergina su drakono tatuiruote.
02:30 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
03:15 Tėčio reikalai.
03:45 Šventadienio mintys.
04:15 Puaro.
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Operacija „Riešutai“ 2“.
13:45 „Gražuolė ir Sebastianas.
Draugai visam gyvenimui.
15:35 „Lizės Magvair filmas“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Sicario 2. Kartelių karai“.
00:25 „Tobulos kopijos“.
02:20 „Nemirtingieji“.
04:15 „Skubi pagalba“.
06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai.
09:55 KINO PUSRYČIAI Didysis
Tomo ir Džerio nuotykis.
11:00 „Ponas Bynas“.
11:30 Sveiki atvykę į praeitį!
13:40 Sklinda gandai.
15:35 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija.
21:40 Slaptasis agentas.
23:35 Skambutis.
01:45 Savigynos mokykla.
03:10 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Mano vieta.
09.30 „Neprijaukinti“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
15.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė”.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Oponentai.
03.40 „24/7“.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Mano vieta.
06:30 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas Classic“.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:05 „Varom!“.
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Sintek-Dzūkija - Žalgiris.

19:30 „Tiltas“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Snaiperis.
01:15 Galutinis tikslas.

2019.11.11 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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.
16:35 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
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 PREMJERA „7 dienos Entebėje“.
01:10 „Rezidentas“.
02:00 „Amerikiečiai“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Skubi pagalba“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.
06:00 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis.
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...
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Kitas
pasaulis 4. Pabudimas.
00:15 „Begėdis“.
01:25 Slaptasis agentas.
03:00 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „24/7“.
09.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai”.
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12.10 Mano vieta.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Reporteris.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
19.00 Nauja diena.
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 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
04.50 Oponentai.
05.10 Gyvenimas.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:10 „Stoties policija“.
09:10 „Paskutinis faras“.
10:10 „Daktaras Richteris“.
11:20 „Pavojingi kaimynai“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Džonas Q.
23:20 Mirtinas ginklas.
01:30 „Juodasis sąrašas“.
02:15 „Gyvi numirėliai“.
03:00 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.12 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:10 Užverbuotas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“.
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 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Laiko kilpa“.
00:20 „Skubi pagalba“.

01:20 „Rezidentas“.
02:05 „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 Nuo... Iki...
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 Nacionaliniai technikos apdovanojimai „Tech Top 2019”.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Tamsos
baikeris.
00:40 „Begėdis“.
01:45 Kitas pasaulis 4. Pabudimas.
03:05 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.
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.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:10 „Stoties policija“.
09:10 „Paskutinis faras“.
10:05 „Daktaras Richteris“.
11:15 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:15 „Visa menanti“.
13:15 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Laba diena.
21:00 Grėsminga žemė.
23:10 Džonas Q.
01:25 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.13 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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.
16:35 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.

21:00 Dienos tema.
21:30 Ypatingas būrys.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Dingę be žinios.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:10 Dingę be žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „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
„Trys įtemptos dienos“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:45 „Rezidentas“.
01:35 „Amerikiečiai“.
02:25 „Ekstrasensai tiria“.
03:50 „Kietuoliai“.
04:15 „Skubi pagalba“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.
06:00 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 Kelionių panorama (k).
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 PREMJERA Gaudyk laiką.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Aš esu
legenda.
01:30 Tamsos baikeris.
03:15 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra.
07.00 „Moterų daktaras“.
08.00 Nauja diena.
09.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
11.05 „Prokurorai”.
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris.
18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Gyvenimas.
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris.
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris.
04.10 Nauja diena.
04.50 „Prokurorai”.
05.50 „Pone prezidente”.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Stoties policija“.
09:25 „Paskutinis faras“.
10:20 „Daktaras Richteris“.
11:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.

12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Oplia!.
21:00 Vertikali riba.
23:30 Grėsminga žemė.
01:30 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.14 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Portugalija – Lietuva.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Klausimėlis.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Daiktų istorijos.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „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
„Kietas riešutėlis“.
00:50 „Rezidentas“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Kietuoliai“.
04:25 „Rezidentas“.
05:15 „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 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 Kaliniai.
01:30 „Begėdis“.
02:30 Aš esu legenda.
04:05 Alchemija III. Nepatogus Jono
Jurašo teatras.
04:35 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:05 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Moterų daktaras“.
08.00 Nauja diena.
09.00 Visi savi.
10.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
11.05 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.
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 Skyrybos.
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 Tapinu.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:10 „Stoties policija“.
09:10 „Paskutinis faras“.
10:10 „Daktaras Richteris“.
11:20 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 Oplia!
21:00 Muškietininkai amžinai.
22:50 Vertikali riba.
01:15 „Detektyvų istorijos“.

VIEŠBUČIUI „ART HOTEL“ REIKALINGA
ADMINISTRATORĖ-KAMBARINĖ
Tel. 8 677 99229
el.p. arthotel.lt@gmail.com

DRUSKININKŲ PAVĖŽĖJAI –

pigiausia keleivių pavėžėjimo paslauga.
Surinkus 7 spaudukus, 8 važiavimas,
miesto ribose – NEMOKAMAS!

Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907

Atsinaujinančiam restoranui „SICILIA“ reikalingi energingi, atsakingi, siekiantys bendro tikslo, sugebantys dirbti komandoje asmenys. Jeigu Tu esi toks, laukiame, prisijungiant prie mūsų komandos!
Ieškome: virėjų, picų kepėjų, indų plovėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų, restorano administratorių, padavėjų.
Siūlome lankstų darbo grafiką, gerą darbo atmosferą.
Visa informacija tel. 8 698 72997
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

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

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

BALDAI

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

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

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

Asmeniniai skelbimai

Dovanoja
Pūkuotus kačiukus.
Tel. 8 655 14923

3 mėnesių kačiukas (margai
rainas) ieško gerų šeimininkų.
Tel. 8 627 47380

Ieško darbo
Moteris ieško darbo slaugyti
ligonius, padėti jiems namų ruošoje. Tel. 8 644 84291
58 m. moteris, turinti 7 metų patirtį slaugymo srityje, ieško slaugės arba bent kokio kito darbo,
gali dirbti kas 2 savaites.
Tel. 8 605 05177
Namų meistras atlieka visus darbus Druskininkuose.
Tel. 8 647 31883

Kiti daiktai
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ už 60 Eur, automatinė
skalbimo mašina „Whirpool“ už
60 Eur, skalbimo mašina „AEG“,
kaina – 80 Eur, šaldytuvas „Samsung“ – 60 Eur. Tel. 8 650 87433
Sauskelnės TENA FLEX-L,
TENA SLIP-L. Tel. 8 674 00450

Vokiškas mopedas „Solo“ 49
cm3, kaina – 150 Eur, motociklas
„Iž“ 1964 m. Kaina – 130 Eur.
Žieminės padangos 195 x 65 x
15 – po 15 Eur. Vokiškas moteriškas dviratis, kaina – 45 Eur.
Kriauklė (nauja, nedidelė) – 15
Eur. Įvairių išmatavimų dviračio
ratai, kaina nuo 5 Eur. Tel. 8 616
22884
Išmanusis laikrodis „Gudrutis“ su
SIM, gps, kaina – 25 Eur, kalnų
dviratis, dydis – M, ratai – 27, 5
colio, idealios būklės. Kaina –
155 Eur. Tel. 8 602 34212
Šviestuvai, vežimėlis maistui,
televizorius su priedėliu „Gold
Star“, austos vilnonės lovatiesės,
siuvimo mašina „Privileg“ vokiečių gamybos. Tel. 8 630 87652
Saliono staliukas, televizorius su
priedėliu, 2 sulankstomos kėdės,
ventiliatorius-šildytuvas.
Tel. 8 630 36440

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

2 elektriniai dviračiai „Sparta“ iš
Olandijos – 350 Eur už vnt.
Tel. 8 602 34212

Parduodamas garažas Leipalingyje prie elektrinės.
Tel. 8 614 66815

2 siuvimo mašinos, mikrobangų
krosnelė su griliumi, sieninis
gobelenas (I. Šyškino „Meškos
miške“, 250*140 cm).
Tel. 8 682 50770

Parduodamas 2 aukštų namas Druskininkuose, dalinai
įrengtas, apšildymas kietu kuru,
yra vietinis vandentiekis, kanalizacija prijungta prie miesto,
garažas,sklypas 6a. Kaina – 55
000 Eur. Tel. 8 696 10088

Kineskopiniai televizoriai „Philips“
(37 ir 51 cm), TV priedėlis – 15
Eur, TV sieninis laikiklis – 7 Eur,
4 kaitviečių elektrinė viryklė „Privileg“ – 80 Eur, vaikiška lovytė
– 17 Eur, baltas rašomasis stalas
– 20 Eur. Tel. 8 686 43600
Parduodamas pianinas „Belarus“
su kėdute. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 698 33458
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
kieto kuro katilas „Burnit“.
Tel. 8 656 38881
„Viasat“ antena, lauko tualetas,
lauko baldai, Kreizo rėmas su
varikliu. Tel. 8 656 38881

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Malkos kaladėmis.
Tel. 8 656 38881

Naujos uosio taburetės.
Tel. 8 618 20125
Naudotas odinis svetainės komplektas 3+2. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 614 42187

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

Nekilnojamas turtas
1, 99 ha sklypas Marcinkonyse.
Per sklypą teka upelis, kaina
– 3400 Eur. Sklypas su mišku
Panaros kaime – 4, 1 ha. Kaina
– 8000 Eur. Sodyba Mardasavo
kaime su mišku, 6, 23 ha. Kaina
– 38 000 Eur. Tel. 8 698 48621
Sodyba (6, 4100 ha) su žeme ir
mišku Varėnos raj., Žeimių kaime. Tel. 8 611 32291
Parduodamas 2 k. 50,69 m2 butas 5/5 aukšte Liškiavos g. Kaina
34 500 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas mažas butelis su
patogumais, Šiltnamių g. (16m2).
Kaina – 11000 Eur.
Tel. 8 686 42499
Parduodamas butas Gardino g.
15, 2 kamb. Kaina – 23 500 Eur.
Tel. 8 608 46455
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

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

Tel. 8 698 09590

2 kamb. butas, 52 kv. m. Ateities
g. 6, 4 a iš 9 a. Kaina – 36 000
Eur, tel. 8 620 80577
Parduodamas 1,1 ha sklypas
Ricieliuose Ilgojoje gatvėje. Yra
leidimas statyboms. Privažiavimas asfaltuotu keliu. Kaina -9500
Eur. Tel. 8 656 86466
Parduoda 1 kamb. vidinį butą 29
kv. m. Veisiejų g. 10, po remonto,
1 a iš 5. Kaina – 35 000 Eur. Be
tarpininkų. Tel. 8 639 52527
2 aukštų gyvenamasis namas, 9 a
sklype, Ratnyčios g. 2 už 105 000
Eur arba keičia į butą Vilniuje.
Tel. 8 602 10802
Įvairių dydžių namų valdos sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120, šalia
miško. Atlikti geodeziniai matavimai, yra elektra, miesto komunikacijos. Tel. 8 602 10802

Nuoma
Išnuomojamas 2 kamb. butas
centre su baldais ir buit. technika.
Tel. 8 617 41584

Automobiliai ir jų dalys
Volkswagen Passat 2002 m.,
benzinas-dujos. Prieš 1000 km
pakeisti visi diržai, yra nedidelių
kėbulo defektų. Kaina – 1200
Eur. Tel. 8 676 44985
Padangos su ratlankiais ir gaubtais, R16 X 55 X 205, 4 vnt., 30
Eur. Tel. 8 698 48621
Audi A6 Quattro: 1998 m. 2, 5
variklis, 110 kW. Tel. 8 698 11430

Išnuomojamas butas.
Tel. 8 622 08046

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

Išnuomojamas 2 kambarių butas
Ateities g. 4 su baldais. Kaina – 1
mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 687 15698

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

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

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

Išnuomojamas 2 k. butas, antrame aukšte, Vytauto g. 200 Eur.
Tel. 8 645 49 074

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

Žemės ūkio produkcija
Parduoda šių metų šviežia medų.
Tel. 8 628 66698
Parduodamos bulvės, avižos.
Tel. 8 629 00250

Keičia
Keičiamas tvarkingas 30 kv. m.
2 kamb. butas 2 a. į 1-2 kamb.
butą. Melnyčėlės ir Gardino g.
nesiūlyti. Galimi įvairūs variantai.
Tel. 8 683 98529
2 kamb. butas keičiamas į trijų
kamb. butą. Tel. 8 605 66661
UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško viešbučio administratoriaus (-ės) ir
ūkvedžio .Tel. 8 615 34147

Išnuomojamas garažas Baltašiškėje arba parduodamas.
Tel. 8 650 50962

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

Ilgalaikė 3 kambarių buto nuoma
Neravų g. su baldais ir buitine
technika. Kaina 250 Eur + mokesčiai. Tel.8 662 30380

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

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai
3 kamb. butas Merkinės g. Tel. 8
686 70706
Išnuomojamas 2 kamb. butas
iki birželio mėn. 1-2 asmenims,
Veisiejų g. 45. Kaina 160 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 678 28139

Perka
Perka garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 662 81354

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

Transporto įmonei UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(turintis CE kategoriją). Pervežimai:
Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Savaitgaliai – namuose.
Reikalingas autošaltkalvis sunkiasvoriams automobiliams taisyti.
Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.
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Kalėdinė paramos akcija „Gerumo
žvaigždė“ – tai jau tryliktą kartą
nuo 2007 metų organizuojama
socialinė paramos akcija

Šių metų kalėdinės paramos
akcija „Gerumo žvaigždė“
yra skirta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Alytaus padalinio
globojamoms šeimoms ir asmenims.
...visų jų akys viltingos ir kupinos
gerumo, be jokio kartėlio ar nuoskaudų likimui, nors klausantis jų
gyvenimo istorijų darosi skaudu. Klausaisi ir neatsistebi jauno
vaikino optimizmu, kai būdamas
vaikas netenka kojų, o vėliau dar
ir užsikrečia sunkia liga. Tačiau
nepalūžta ir bando mėgautis gyvenimu keliaudamas dviračiu.
Ne mažiau jaudinančios istorijos ir lankant vienišus tėvus, kurie augina mažus vaikus. Gyventi
nuomojame bute, kai mėnesio pajamos nesiekia nė 300 eurų ir auginti guvią mergytę, kurios mama

ja nė nepasidomi. Ar mes sugebėtume tokiomis aplinkybėmis ir
toliau džiaugtis gyvenimu, su viltimi laukti rytojaus?...
Klausantis visų istorijų, apima
liūdesys, bet turime vilties, kad jų
šeimose šiais metais sužibs „Gerumo žvaigždė“.
UAB „Lankava“ kolektyvas kviečia savo klientus prisidėti prie
Raudonojo Kryžiaus Alytaus padalinio globojamų šeimų ir asmenų. Pirkdami parduotuvėje „Lankava“ akcijos ženklu pažymėtas
prekes, dalį pinigų skiriate paramos fondui.
Kalėdinė
paramos
akcija
vyksta nuo lapkričio 2 iki gruodžio 24 dienos.
Dėkojame už Jūsų gerumą!

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272 arba el. paštu:
info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

