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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Naujasis Druskininkų parapijos klebonas V. Vaišvilas:
„Bažnyčia turi tapti prestižiniu miesto objektu“

kur prasideda žmogaus gyvenimas nuo jo gimimo iki išėjimo į
Amžinybę. Kur žmogus ateina
melstis ir savo lengvu, ir džiaugsmingu, ir labai sunkiu laikotarpiu.
Druskininkų bažnyčią lanko ir
kurorto svečiai. Kai tie žmonės
atvyksta, mes juos taip pat turime
pasitikti garbingai. Ir parodyti, kad
ši vieta buvo šventa mūsų tėvams
ir seneliams, yra šventa mums ir
tokia išliks ateinančioms kartoms.

Druskininkų parapijos klebonas V. Vaišvilas džiaugiasi, kad jo iniciatyvas palaiko visa bendruomenė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vos keturis mėnesius Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje
dirbantis jaunas, entuziastingai nusiteikęs kunigas Vaidas
Vaišvilas jau sulaukė didelio parapijiečių palaikymo, piniginės paramos atnaujinamai bažnyčiai ir altruistinės
tikinčiųjų pagalbos, nudirbant
įvairius remonto darbus. Bažnyčios atnaujinimui lėšų artimiausiu metu žada skirti ir
Druskininkų klubas. Jo prezidentas Albertas Katilovskis
savo kolegas ragina paremti
bažnyčią, kad kunigo svajonė
paversti miesto šventovę prestižiniu ne tik Druskininkų, bet ir
visos šalies objektu, kuo greičiau virstų realybe.
O per keletą mėnesių jau matomi akivaizdūs bažnyčios pokyčiai. Jie džiugina parapijiečius ir

kurorto svečius, kurie į bažnyčią
gali užsukti visą dieną ir matyti,
kaip gražėja jų mylima šventovė.
Druskininkų parapijos klebonas V.
Vaišvilas džiaugiasi, kad jo iniciatyvas palaiko visa bendruomenė.
– Kodėl Jums, vos atvykus į
Druskininkus, iš karto kilo mintis imtis bažnyčios atnaujinimo
darbų?
– Kiekvienas turi savą požiūrį,
kokia švara ir tvarka turi būti tam
tikroje aplinkoje. Man, kaip kunigui, atvažiavus į Druskininkų bažnyčią, susidarė įspūdis, kad ji yra
labai apleista: sienos – pajuodusios, grindys – supuvusios, langai – sutrūniję, supuvę, šildymo
vamzdžiai – surūdiję. Akį rėžė ir
rožine spalva nudažytos sienos
su plytų imitacija... Zakristijoje,
kurioje reikia priiminėti žmones,
aplinka taip pat buvo labai niū-

ri: nevarstomi langai, viskas purvina, pajuodę, grindys supelijusios... Tualetas nepritaikytas nei
sveikiesiems, nei neįgaliesiems.
Kartais kaimo bažnytėlėje matydavai daugiau tvarkos, nei čia.
Supratau, kad taip neturėtų būti.
Apie kokią dvasinę švarą galima
kalbėti tokioje aplinkoje, kuri vargina? Juo labiau, kad tai yra Dievo namai, šventovė, miesto širdis.
Čia prasideda ir baigiasi mūsų
gyvenimai. O ką mes, įėję į bažnyčią, matėme?
Žinoma, akys gali priprasti, ir
galima daug ko nepastebėti. Manau, tikrai sveika, kai kas nors
iš šalies pasižiūri, kiek kritiškiau
įvertina ir pasako, kad čia kažkas
yra negerai.
Bažnyčia turi būti švari, joje turi
būti malonu būti, todėl ir norėjosi viską sutvarkyti. Ką jau kalbėti apie altorių, kur aukojama auka,

– Jūs, pamatęs, kad bažnyčioje yra daug keistinų dalykų,
užuot daugžodžiavęs, iš karto
ėmėtės konkrečių darbų. Kas
jau padaryta, kas daroma ir kokių planų dar turite?
– Pirmiausia reikia išsivalyti bažnyčioje susikaupusį purvą.
Buvo mintis bažnyčioje esančioje
Mergelės Marijos gailestingumo
motinos koplyčioje padaryti visą
dieną trunkančią Švč. Sakramento adoraciją. Kai ėmėmės darbų, pastebėjome, kad ta koplyčia buvo paversta tarsi sandėliu,
kuriame buvo daug nereikalingų
daiktų. Pamatėme, kad altorius
yra purvinas ir nuo statybos pradžios su juo, regis, nieko nebuvo daryta. Medžiagos, kuriomis
buvo aptrauktas Mergelės Marijos paveikslas, kai kurios altoriaus detalės buvo drėgnos ir sutrūnijusios. Sienų dažai padengti
ant kreidos, langai, vitražai – išbyrėję, tarp vitražų buvo sluoksnis musių, paukščių gaišenų...
Negalime bažnyčioje tokiu oru
kvėpuoti! Tokioje betvarkėje negalime sau leisti išstatyti Švč. Sakramento maldai.
O kai pajudinome altorių ir pamatėme jo būklę, tada jau reikėjo tvarkyti viską. Pirmiausia – perdažyti koplytėlę. Valdas Danielius
su žmona Alina nupirko ir paaukojo dažus koplyčiai ir skyrė 2000
eurų lango pakeitimui. Apšvietimą dovanojo architektas Kęstutis Pempė. Mums reikėjo surinkti
pinigėlių smėliavimui, patinkavimui, kur reikia, kitiems smulkiems
darbams, betonui, grindų šildymo
įrengimui – kad dingtų drėgmė, ir
žmogui būtų malonu ten būti.
Kai pradėjome tvarkyti koplyčią,
pastebėjome, kad ir zakristija bei
du koridoriai – aplinka, kur dažniausiai žmonės ateina susitikti su kunigu, užsakyti Šv. Mišias,
kurioje renkasi jaunieji patarnautojai, – irgi ne geresnės būklės,
nei pati koplyčia. Po grindimis
kaupėsi drėgmė, buvo sena, supuvusių laidų elektros instaliacija. Ją pakeitėme. Bent jau dalyje
bažnyčios, kur yra altoriaus dalis.
Toje pusėje sienos yra nusmėliuotos ir paruoštos naujam dažymui. Paruoštas grindų šildymas.
Padarėme, kad būtų šildomos
grindys ir visoje presbiterijoje,
kad vaikams, kurie ateina patarnauti į Šv. Mišias, nešaltų kojos.
Manau, kol neįsirengėme visos
bažnyčios grindų šildymo sistemos, tai ta pusė bažnyčios, kurioje šildomos grindys, pasitarnaus,
kaip
didelis radiatorius, duos
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Vandentvarkos įmonių stambinimas –
ar Druskininkams tai naudinga?

UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius M. Jaskelevičius Druskininkų savivaldybės vadovams pristatė Aplinkos ministerijos rengiamo
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano projektą/Laimučio Genio nuotrauka

Aplinkos ministerijos užsakymų atliktas analitinis šalies
vandentvarkos įmonių veiklos
tyrimas parodė, jog „Druskininkų vandenys“ yra tarp geriausiai dirbančių šios srities
įmonių, puikiai vykdančių visus keliamus reikalavimus.
Ministerija rengia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo projektą, kuriame numatytas įmonių stambinimas.
Planuoja sujungti įmones
Antradienį UAB „Druskininkų
vandenys“ direktorius Mindaugas Jaskelevičius Druskininkų
savivaldybės vadovams pristatė Aplinkos ministerijos rengiamo Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano projektą.
Projekte nagrinėjama galima vandentvarkos įmonių pertvarka tam,
kad būtų sumažintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų netolygumas Lietuvoje,
užtikrintas nacionalinių bei Europos Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinimas, o įmonės veiktų sąnaudų susigrąžinimo principu.
Šis projektas buvo parengtas,
remiantis Aplinkos ministerijos
užsakymu atliktu šalies vandentvarko įmonių veiklos tyrimu. Pagal šį tyrimą, bendrovės „Druskininkų vandenys“ rodikliai yra vieni
iš geriausių Lietuvoje.
„Kaip galimą sprendimą iškeltiems tikslams pasiekti, plano rengėjai siūlo vandentvarkos įmonių
stambinimą, jas tarpusavyje apjungiant. Pagal pateikiamas rekomendacijas, įmonių stambinimas
vyktų palaipsniui. Iš pradžių būtų
apjungiamos regione veikiančios
bendrovės – „Druskininkų vandenys“ būtų sujungiami su Alytaus
miesto, Alytaus rajono, Varėnos
ir Lazdijų vandens tiekimo įmonėmis. Vėliau regioninės įmonės
būtų jungiamos tarpusavyje, kol
liktų viena Lietuvoje veikianti vandentvarkos įmonė“, – pasakojo M.
Jaskelevičius.
Pasak plano rengėjų, tokiu būdu
būtų užtikrintos vienodos kainos
visiems Lietuvos gyventojams, o
įmonių veikla taptų efektyvesnė.
Įmonių stambinimo perspektyvos
vakar buvo nagrinėjamos Alytaus
regiono plėtros taryboje.

Pasitarimo Druskininkų savivaldybėje metu buvo pažymėta, kad
įmonių stambinimas druskininkiečiams naudos neduotų. Bendrovės „Druskininkų vandenys“ rodikliai daugeliu atvejų yra geresni,
nei Lietuvoje ar Alytaus regione veikiančių įmonių. Jos paslaugų kainos ilgą laiką išlieka vienos iš mažiausių šalyje. Prijungus
„Druskininkų vandenis“ į bendrą
Alytaus regiono vandentvarkos
įmonę, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Druskininkų
savivaldybėje didėtų ketvirtadaliu
– iki 50 ct už 1 kubinį metrą.
Vykdo daug projektų
M.
Jaskelevičiaus
teigimu,
„Druskininkų vandenys“ efektyviai panaudoja Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramą infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui.
„Bendrovė šiuo metu įgyvendina
projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų
savivaldybėje“. Projekto bendra
vertė – daugiau kaip 5 mln. Eur, iš
kurių pusė – ES struktūrinių fondų
lėšos. Jau įrengti nauji vandens ir
nuotekų tinklai Pakrantės gatvėje
ir nuotekų tinklai Pakalnės gatvėje, baigiami vandens ir nuotekų
tinklų įrengimo darbai sodų bendrijoje „Dainava“, sparčiai vyksta
vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Baltašiškės gatvėje“, – pasakojo bendrovės direktorius.
Iš viso numatoma naujai įrengti 6,06 km vandentiekio ir 6,47 km
nuotekų tinklų, prie kurių bus sudaryta galimybė prisijungti daugiau kaip 400 gyventojų. Taip pat
baigiami renovuoti 2,68 km nuotekų tinklai Pušų, Gojaus ir Sodžiaus gatvėse, baigta renovuoti 0,514 km pagrindinės vandens
tiekimo linijos.
Bendrovės direktorius pastebėjo, jog vykdoma pagrindinių Druskininkų vandens gerinimo įrenginių, iš kurių vanduo tiekiamas
Druskininkų, Viečiūnų, Neravų
bei Gailiūnų vartotojams, rekonstrukcija. Šie įrenginiai pastatyti
dar 1985 metais, ir, nors vis dar
užtikrina tiekiamo vandens kokybę, yra technologiškai ir fiziškai pasenę. Rekonstrukcijos metu
bus įrengti nauji, modernūs vandens filtrai, renovuotas pastatas,
siurblinė, vandens rezervuarai bei

kita būtina įranga. Baigus rekonstrukcijos darbus, vartotojai ir toliau ilgą laiką galės naudotis dar
kokybiškiau išvalytu vandeniu.
Druskininkų vandenys savo lėšomis vykdo ir vandens gerinimo įrenginių Švendubrėje statybą. Projekto vertė – 60 tūkst. Eur.
Šiuo metu baigtas projektavimas,
prasidės įrangos tiekimo ir montavimo darbai. Baigus projektą, pagerės Švendubrės gyventojams
tiekiamo vandens kokybė.
Kartu su Druskininkų savivaldybe baigiama įgyvendinti Aplinkos
apsaugos programos remiama
veikla, kurios metu Druskininkų
mieste prie nuotekų tinklų bus prijungta 30 individualių namų. Projekto vertė – 42 tūkst. Eur.
Numato keisti kainas
Augančios mokesčių už gamtos
išteklius, elektros energijos, nusidėvėjimo sąnaudos lemia bendrovės teikiamų paslaugų kainų pasikeitimus. 2019 m. lapkričio 8 d.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino perskaičiuotas „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo kainas. Lyginant su šiuo
metu galiojančiomis, kaina didėtų
7 proc. – 11 ct už 1 kubinį metrą.
Šis kainos pakeitimas pateiktas
svarstyti šiandien sušauktame
Druskininkų savivaldybės tarybos
posėdyje. Kai vandens kainą suderina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, savivaldos institucijos realiai neturi galimybių su
tuo nesutikti.
Jei Taryba pritartų vandens tarifo pakeitimui, naujos kainos būtų
pradėtos taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d. Net ir šiek tiek padidėjusios „Druskininkų vandenys“
kainos išliktų vienos mažiausių
Lietuvoje.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė geru „Druskininkų vandenų“ veiklos įvertinimu ir
pripažino, kad, Druskininkų vandentvarkos įmonę sujungus su kitomis analogišką veiklą vykdančiomis Dzūkijos bendrovėmis,
kurių veiklos rezultatai nėra tokie
geri, kaip druskininkiečių, „Druskininkų vandenys“ taptų donoru kitoms bendrovėms, todėl toks
sprendimas, jo nuomone, druskininkiečiams nebūtų naudingas.

Regėjimo sutrikimų turintys
žmonės problemas sprendžia
kartu

LASS Druskininkų filialo pirmininkė L. Sereikienė prašo, kad Druskininkų savivaldybės
gyventojai, kurių šeimoje ar aplinkoje yra regos negalią turinčių asmenų, paraginti juos
dalyvauti organizacijos veikloje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos (LASS) Druskininkų
filialui ruduo – tai nuveiktų darbų ir veiklų rezultatų apžvalga. Lapkričio pradžioje LASS
nariai gausiai susirinko Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre į ataskaitinį organizacijos susirinkimą,
juos aplankė Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Marytė Sasnauskaitė ir
VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų
aklųjų centro direktorius Sigitas Bilevičius.
Susirinkimo metu LASS Druskininkų filialo pirmininkė Lilija Sereikienė nariams ir svečiams pateikė
organizacijos ataskaitą. Organizacija veikia nuo 2017 metų ir vienija 40 narių. Narių amžius – nuo
34 metų iki 89 metų. Remiantis
statistikos duomenimis, Druskininkų savivaldybėje gyvena apie
1900 regėjimo problemų turinčių
asmenų, bet organizacijos veikloje dalyvauja labai mažai asmenų.
Matyt, tai yra susiję su informacijos trūkumu.
L. Sereikienė, kaip projekto vykdytoja, dalyvauja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projekte, finansuojamame valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektų
metu teikiama individuali pagalba neįgaliesiems – pagalba, lankantis užimtumo, ugdymo, rea-

bilitacijos, sveikatos priežiūros,
teisėsaugos ir kitose įstaigose
(neįgaliojo palydėjimas, pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); suteikiama informacija jiems prieinama forma ir
technologijomis, kurios atitinka jų
negalios pobūdį.
Pirmininkė L. Sereikienė sakė,
kad kiekvienai organizacijai yra
labai svarbus organizacijos žinomumas, kad regos problemų turintys asmenys galėtų kreiptis ir
gauti jiems reikalingą informaciją,
turėtų galimybę įsitraukti į veiklas,
gauti reikalingas paslaugas. Kartu labai svarbu bendrauti, draugauti, nebūti vieniems su savo
negalia, jaustis reikalingais bendruomenės nariais.
Diskusijos tęsėsi prie kavos
puodelio. Organizacijos nariai papasakojo apie savo problemas,
išsakė savo lūkesčius.
Mieli Druskininkų savivaldybės
gyventojai, jeigu jūsų šeimoje
ar aplinkoje gyvena regos negalią turintis asmuo, informuokite jį
apie LASS Druskininkų filialą, pakvieskite dalyvauti organizacijos
veikloje ir perduokite jam organizacijos kontaktus.
LASS Druskininkų filialą rasite adresu Veisiejų g. 17 (Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras) arba
pirmininkės L. Sereikienės telefonais 8 672 51 118 ir (8 313)
53 232.
Druskininkų savivaldybės informacija

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“!
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Druskininkai kviečia į stebuklingą Kalėdų pasaką!
nį miestelį, kuris bus gyvas per
visą švenčių laikotarpį. Ten kasdien bus organizuojami įvairūs
renginiai, miestelyje apsigyvens
Kalėdų Senelis, originaliuose kupoluose Savivaldybės įstaigų atstovai rengs įdomias edukacijas.
Druskininkai kviečia Didžiąsias
metų šventes švęsti net pusantro
mėnesio“, – pasakojo sakė L. Urmanavičius.
Šventiniu laikotarpiu taip pat
bus galima aplankyti laisvalaikio ir užsiėmimų, amatų centro „Menų kalvė“ namelius, o jau
gruodžio 1 d., sekmadienį, duris
atvers mažųjų mylima Kalėdų senelio rezidencija. Tikslias darbo
valandas rasite Druskininkų kultūros centro interneto puslapyje
– http://www.druskininkukulturoscentras.lt/
Artėjančių Kalėdų atmosfera
apgaubs visą šeimą, mažieji galės parašyti laišką ir jį palikti Kalėdų seneliui, kartu su tėveliais
kaligrafiškai parašyti sveikinimą
draugams ir artimiesiems, veiks
Advento vainiko ir vaško žvakių
dirbtuvėlės, bus rengiamos retro
valandėlės.
Iš senovinių, dar senelių laikus
menančių plokštelių, bus galima
klausyti lietuviškų pasakų, bus

siūlomos edukacinės programos.
Jau šį sekmadienį 14 val. bus
atidaryta ir prakartėlė, kurioje ir šiemet bus galima pamatyti visų mylimas aveles. Kaip patikino Druskininkų kultūros centro
direktorė Rimutė Viniarskaitė,
prakartėlė yra šildoma infraraudonųjų spindulių šildytuvais, gyvūnai nuolat turi ėdalo, yra saugūs. Prakartėlės atidarymo metu
koncertuos Druskininkų sakralinės muzikos ansamblis.
„Pirmą kartą mūsų kurorte bus
atidarytas Kalėdų miestelis, tikimės, pritrauks ir druskininkiečius, ir kurorto svečius. Jie galės įsilieti į šurmulingą ir džiugią
Kalėdų atmosferą. Savaitgaliais laukiame daug amatininkų, šurmuliuos mugės, kurios
irgi kurs šventinę nuotaiką. Bus
galima paragauti įvairių gardumynų, karštų gėrimų, išsirinkti
dovanų, mielų smulkmenėlių patiems brangiausiems žmonėms.
Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpiu bus organizuojami koncertai,
kakavos popietės, daug pramogų ir edukacijų visai šeimai, visus žavės įspūdingas tradicinis
Naujametis fejerverkas. Ypatingų pasiūlymų ir pramogų pateiks
viešbučiai ir SPA centrai, vyks

šventiniai renginiai ir koncertai“,
– artėjančio šventinio laikotarpio planais dalijosi Druskininkų
kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė.
„Druskininkai jau alsuoja Kalėdų dvasia. Ko gero, visi pastebėjo, kad jau papuoštas visas
miestas: įrengtas šviesos instaliacijos, spindi medžiai, groja fėjos, žvilgsnius traukia magiškos
burtininkės, šokėjų iš pasakos
pora. Žvilgsnius kausto įspūdinga instaliacija – kurorto simbolis – trys karūnuotos pušys sankryžoje prie Druskonio ežero.
Papuošta ir Didžioji miesto eglė,
įrenginėjamas Kalėdų miestelis.
Džiaugiamės, galėdami druskininkiečius ir miesto svečius pakviesti Didžiąsias metų šventes
pasitikti Kalėdų atmosfera apgaubtame kurorte“, – savo įspūdžiais dalijosi Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja
Vaiva Žagunienė.
Visą šventinį laikotarpį druskininkiečių ir kurorto svečių lauks
daugybė įvairių renginių, kurie
miesto gyventojus ir svečius pakvies ir įtrauks į smagų švenčių
šurmulį. Gražiausios Kalėdos ir
pati jaukiausia kalėdinė atmosfera visų laukia Druskininkuose!

Jau dabar Druskininkuose įspūdingai papuoštos kurorto erdvės, įrengtos šviesos instaliacijos su pasakų personažais, o šeštadienį bus įžiebta Didžioji miesto eglė ir nušvis kalėdinių eglučių parkas/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Druskininkai kviečia į nuostabią Kalėdų pasaką kurorte – šiame mieste pildysis visi
gražiausi norai ir džiugins
šventiniai stebuklai. Jau dabar
visus pasitinka įspūdingai papuoštos kurorto erdvės, šviesos instaliacijos su pasakų
personažais.
O daugiau nei mėnesį truksiantis renginių ciklas prasidės jau šį
savaitgalį, lapkričio 30 d., šeštadienį – įspūdingu Didžiosios
miesto eglės, kalėdinių eglučių
parko įžiebimu bei Kalėdų miestelio atidarymu. Renginį vainikuos
įspūdingi šventiniai fejerverkai,
jaunimo grupės „Original Copy“
koncertas. Pirmą kartą Druskininkuose atidarytame Kalėdų miestelyje bus laukiami visi, o šeimos
su pačiais mažiausiais vaikučiais
bus kviečiamos užsukti ir į Kalėdų
senelio rezidenciją.
Šv. Kalėdų laukimas – ir gerų

darbų metas, o prasidedančio gerumo sezono pradžią pažymės ir
kasmetė „Maltiečių sriubos“ paramos akcija, rengiama šį šeštadienį 16 val. Vilniaus alėjoje. Druskininkiečiai ir miesto svečiai bus
kviečiami vaišintis sriuba ir aukoti
vienišiems senoliams.
Anot Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, šiemet į šventę pabandyta pažiūrėti šiek tiek plačiau, norima per visą šventinį laikotarpį į
Druskininkus pakviesti kuo daugiau svečių. „Pagrindinę Druskininkų eglę įžiebsime pirmieji mūsų regione, kartu su Vilniumi
ir Kaunu. Todėl tikimės, kad pamatyti mūsų eglę, kurioje sumontuota unikali „lazerio skraistės“
sistema, atvažiuos pažiūrėti ne
tik Dzūkijos, bet ir didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai bei svečiai iš užsienio. Prie svarbiausios
miesto eglės įkurdinome šventiDruskininkų savivaldybės informacija

4

Savaitraščio Nr. 232

2019 m. lapkričio 28 d.

Masažuotojas Audrius Buzas:
„Masažas – mano gyvenimo misija ir didžiausia prasmė“
Audrius Buzas – jaunas gydomojo masažo specialistas,
turintis ilgametę masažuotojo
darbo patirtį sveikatinimo įstaigose, apdovanotas sugebėjimu intuityviai pajausti kūno
pokyčius, veiksmingai atrasti skausmo priežastį ir ją pašalinti. Vyras turi regos negalią – įgimtą silpnaregystę, bet
yra įsitikinęs, kad gyvenimo
išbandymai grūdina ir priverčia judėti į priekį. O daugiausia
džiaugsmo Audriui suteikia žinojimas, kad po jo atliktų masažų daugėja laimingų ir, svarbiausia, sveikesnių žmonių.
„Masažas – mano hobis, gyvenimo būdas ir didžiausia prasmė. Tai
– pati seniausia gydymo priemonė.
Gera žmonėms padėti, savo rankomis prisidėti prie skausmų sumažėjimo ar visiško išgijimo. Masažuotojo profesiją atradau beveik
atsitiktinai. Prigimtinis noras padėti žmonėms, kovojantiems su stipriais skausmais, paskatino mane
įstoti į Šiaulių valstybinę kolegiją,
studijuoti ir analizuoti gydomuosius, sportinius masažus. Norėjau
įgyti vis daugiau medicinos, masažo žinių, tad važiavau į seminarus,
konferencijas, gydomuosius masažus ir jų technikas išbandžiau savo
kūnu. Mano profesiniame kelyje
sutikti profesionalūs medikai, medicinos darbuotojai, masažuotojai
suteikė daug žinių, praktinių ir teorinių įgūdžių, tai kryptingai mane
paskatino tapti savo srities profesionalu. Dėkoju Dievui ir likimui, kad
esu šiame kelyje, gydomasis masažas, padedantis pacientams, –
mano gyvenimo misija“, – mintimis
dalijosi A. Buzas.

Anot masažuotojo, žmones kamuoja įvairios problemos: vargina stiprūs kūno skausmai, kai net
stipriausi nuskausminamieji vaistai negelbsti, kasdienis stresas,
antsvoris, raumenų atrofija. Rankomis vyras atlieka gydomuosius,
klasikinius, sportinius masažus,
juos yra patobulinęs ir pritaikęs
individualiems atvejams. Patobulinta senoji klasika – Audrius gydo
per trigerinius taškus minkštąja manualine terapija. Vyro atliekamas sportinis masažas silpnus
raumenis stiprina, pertemptus
kietus – atpalaiduoja. Toks yra jo
masažų tikslas. Įprasta kurso trukmė – 3-5 dienos.
„Geras masažuotojas turi atitinkamai fiziškai atidirbti, gydant
pacientą, palaikyti jį emociškai,
įkrauti. Gydomųjų, sportinių masažų masažuotojas turi būti visapusiškai išsilavinęs, kad galėtų
patarti sporto bei medicinos klausimais. Viena, kai žmogus nueina
į SPA centrą, kuriame jam atliekamas atpalaiduojamasis, aromaterapinis ar ajurvedinis masažas, kuris padeda atsipalaiduoti,
pagerina žmogaus nuotaiką, sukelia geras emocijas. Kita, kai reikia parinkti tikslinę metodiką ir gydyti pacientą, pašalinti skausmo
priežastis – čia lengvų masažuojamųjų judesių nepakanka, o klaidų būti negali. Masažas turi būti
tikslus, metodinis, žinoma, gana
skausmingas. Tačiau jau po kelių
procedūrų kūnas sveiksta, skausmas mažėja ir net visiškai išnyksta. Po tokio masažo bus juntama
gyvenimo pilnatvė – juk, kai nejaučiame skausmo, viskas tarsi nušvinta gražiausiomis spalvo-

atliktų procedūrų ciklo jam buvo
gera jausti šypsenas pasveikusiųjų veiduose. Jo žodžiais, tai atperka viską. Masažas turi būti atliekamas bent 30 minučių, kad būtų
galima nuraminti skausmo šaltinį nugaros ar kojų srityse. Po to
taikomas procedūrų ciklas – kiekvienam pacientui individualiai.
„Kai pacientas nebejaučia jokio
skausmo, lieka tik malonumas –
mano rezultatas pasiektas, skausmo priežastis – išgydyta. Jeigu yra
stuburo lūžis ar lūžiai, išvaržos, žinoma, turi būti praėjęs tam tikras
gijimo laikotarpis, po kurio iškart
pradedu dirbti su pacientu. Masažo metu gerėja limfos, raumenų
darbas, kraujo cirkuliacija, normalizuojasi kraujo spaudimas, rimtos
problemos iškeliamos į paviršių,
dingsta stiprūs skausmai. Intensyviai sportuojantiems nuslopinami
raumenų skausmai. Laiku pradėjus gydymą, galima sustabdyti net
tokių patologijų, kaip šleivapadystė, vystymąsi“, – savo patirtimi dalijosi masažuotojas Audrius.
Masažuotojas A. Buzas ragina,
kad žmonės kuo daugiau judėtų, pagal savo fizines galimybes
sportuotų, reguliariai mankštintųsi. Ir pas masažuotoją lankytųsi
net ir profilaktiškai, nes tai – tikslinga skausmų profilaktika.

Daugiausia džiaugsmo Audriui Buzui suteikia žinojimas, kad po jo atliktų masažų daugėja laimingų ir, svarbiausia, sveikesnių žmonių/Roberto Kisieliaus nuotrauka

mis“, – pasakojo pašnekovas.
Patyręs masažo specialistas
prisiminė, kad jo praktikoje buvo

ypatingai sunkių atvejų, pacientų,
kurie kentė kasdienius, labai stiprius skausmus. Bet po Audriaus

Užsiregistruoti pas gydomųjų, sportinių masažų specialistą, masažuotoją Audrių
galima tel. 8 679 04883 arba
susisiekti „Facebook“ paskyroje „Gydomieji Sportiniai
Masažai Druskininkuose“
Užsakymo Nr.: MDR-232-001

Nauja paroda savo kūrybos gerbėjus vėl nudžiugino menininkas A. Nedzelskis

A. Nedzelskio kūrybos gerbėjai, artimieji ir bičiuliai turėjo puikią progą pasidžiaugti pastaraisiais metais sukurtų darbų ekspozicija ir įsigyti jo naująją knygą/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkų
savivaldybės
viešosios bibliotekos erdves ir
vėl sušildė menininko, menotyrininko, Druskininkų garbės
piliečio Adelberto Nedzelskio
vasaros darbų paroda. Ekspozicijos atidarymo metu surengtas ir jo naujos knygos „Po medžiu“ pristatymas.
A. Nedzelskis padėkojo gausiai
susirinkusiems parodos lankytojams, papasakojo, kaip gimė pastarosios jo parodos paveikslai. Jis
papasakojo, kad šiais metais kūrybinis periodas buvo ilgesnis nei
įprastai, todėl parodos ekspozicija ir vėl labai turtinga naujų darbų.
Menininkas sakė, kad pastaruoju
metu medžio darbų jau nesukūrė.
Tik vartydamas jau sukurtų darbų
fotografijas, pagalvojo, kad reikėtų juos įamžinti knygoje. Paskatintas galerijoje „Studio“ surengtos
jo autorinės medžio darbų parodos iniciatorės D. Stoncelienės
ir dailininkės Onutės Zakarienės,
kuri sutiko parašyti tekstą, A. Ne-

dzelskis nusprendė išleisti knygą
„Po medžiu“. „Noriu, kad tie darbai būtų įamžinti, liktų kaip prisiminimas artimiesiems, draugams
ir bičiuliams“, – sakė knygos autorius.
Gausiai susirinkę A. Nedzelskio kūrybos gerbėjai, artimieji ir
bičiuliai turėjo puikią progą pasidžiaugti pastaraisiais metais sukurtų darbų ekspozicija, į parodą
nepatekusius paveikslus pamatyti didžiajame ekrane. Daug jaukių
akimirkų suteikė nuoširdus pabendravimas su pačiu parodos
autoriumi – iškilia Druskininkų asmenybe A. Nedzelskiu.
Kaip sakė parodos atidarymo
renginyje dalyvavusi O. Zakarienė, apžiūrėjus A. Nedzelskio sukurtų darbų ekspoziciją, pirmiausia supranti, kaip šis žmogus
myli gyvenimą – kiekvieną žiedą,
medį, dangų, žolę, šviesą.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Naujasis Druskininkų parapijos klebonas V. Vaišvilas: „Bažnyčia turi tapti
prestižiniu miesto objektu“

atkelta iš 1 psl.

daugiau šilumos, nei seni, prie
didžiulių langų esantys radiatoriai. Nei jie ekonomiški, nei ką
nors šildo, nei drėgmę naikina...
Pakeitėme ir apšvietimą koridoriuose ir zakristijoje, kad būtų jauki aplinka, kurioje žmonėms būtų
malonu būti, patogu laukti, pasivaišinti kava.
Paskaičiavome, kad, jeigu pavyktų surinkti aukų nusipirkti putoplasto ir žarnelių, kurios reikalingos grindų šildymui, tereikėtų
vos poros savaičių, ir visoje bažnyčioje būtų šildomos grindys.
Po to beliktų tik sutaupyti lėšų
tinkamai grindų dangai. Manau,
kad čia reiktų dėti grindis tokias,
kurios būtų šventovės puošmena, net ir po 100 metų džiugintų
lankytojus. Tam galėtų būti naudojamas marmuras.
O kol kas šildomų grindų vieta
bus uždengta kilimine danga, kad
nereikėtų žmonėms klauptis ant
betono ir juo vaikščioti, kol ateityje įsigysime tinkamą grindų dangą. Ieškojome pigiausio varianto,
kad neišlaidautumėme.
– Tvarkydami bažnyčią, joje
aptikote ir ten buvusių, bet,
deja, neprižiūrėtų vertybių?
– Radome labai vertingų paveikslų: „Šv. Bonaventūra“, „Šv.
Petro atgaila“, „Šv. Antanas Paduvietis“. Visus juos atidavėme
restauruoti, nes jų būklė, restauratorių iš Vilniaus vertinimu, buvo
prasta. Jie bus restauruoti, sutvarkyti ir grąžinti Druskininkų
bažnyčiai, kad liktų tiems, kas gyvens ir po mūsų. Nes tai yra Druskininkų bažnyčios vertybės.
Švč. Mergelės Marijos, Dievo
motinos paveikslas taip pat buvo
labai prastos būklės. Patys parapijiečiai paaukojo aukso, jis
buvo išgrynintas Vilniaus chemijos institute, ir tuo auksu atnaujinti visi Mergelės Marijos rūbai.
Užtiesta nauja drobė. Kai tik bus
baigta dažyti koplyčia, mes ją
garbingai įkelsime į altorių pagerbimui ir toje koplyčioje visą
dieną bus Šv. Sakramento adoracija bei jos tiesioginė transliacija internetu. O kai bažnyčia
vakare bus uždaryta ir ji nebevyks, tuomet bus transliuojamas
Švč. Mergelės Marijos paveikslas iš Druskininkų bažnyčios.
– Druskininkų bažnyčia vienintelė šalyje turi Šv. Valentino relikviją. Ar turite planų,
kaip galima būtų ją išpopuliarinti?
– Čia yra vienas iš ateities projektų, nes Šv. Valentino relikvija
– labai vertinga. Lietuvoje niekur
kitur tokios nėra. Juk kasmet vasario 14-ąją Šv. Valentino šventę
švenčia net ir netikintys žmonės.
O jie, tarkime, tikrai galėtų atvažiuoti į Druskininkus ne tik vakarienės, bet ir aplankyti Druskininkų bažnyčią. Jeigu pora mato
bendrą savo gyvenimo kelią, galėtų kartu pasimelsti prie Šv. Valentino relikvijos, prašyti jo tos
šviesos ištirti savo santykius ir
turėti aiškų apsisprendimą – eiti
šeimos keliu ar vis dėlto sustoti
ir rimčiau pagalvoti apie savo pasirinkimą, vadovautis ne tik jausmais, bet ir protu.
– Akivaizdu, kad per keletą
mėnesių su parapijiečiais užmezgėte labai gerą kontaktą.
Jie remia Jūsų idėjas ir aukoja
bažnyčios remontui.
– Beveik viskas, ką iki šiol padarėme bažnyčioje, atlikome be
jokios paramos. Pinigus bažny-

Naujai paauksuotas Gailestingumo Motinos paveikslas, sutvarkius koplyčią, bus grąžintas į ten esantį altorių/Druskininkų bažnyčios archyvo nuotrauka

Buvo subyrėję koplyčios vitražai ir nesandarūs langai/Druskininkų bažnyčios
archyvo nuotrauka

žmogui, manau, derėtų susipažinti su filosofija ir teologija, kad
išlaisvėtų jo mąstymas.

Šildomų grindų įrengimas/Druskininkų bažnyčios archyvo nuotrauka

čiai suaukojo parapijiečiai. Tiesa, prieš porą savaičių 3000
eurų skyrė Druskininkų savivaldybė, o 1000 eurų yra paaukojusi kavinė „Toli toli“. Tai,
kas padaryta ir kas yra užsakyta padaryti – net ir tie patys
langai, kurie buvo išbyrėję –
nuveikta už bažnyčią lankančių
žmonių paaukotus pinigus. Manau, kad kiekviena Druskininkų šeima yra prie to prisidėjusi. Daug dalykų žmonės daro ir
iš idėjos, ir tai yra labai daug!
Kad ir tas mano minėtas parapijiečių paaukotas auksas, skirtas Mergelės Marijos paveikslui
atnaujinti.
Alantos ir Petro Masiulių šeima
nupirko mišių taurę bažnyčiai ir
skyrė auką tabernakulio, kur saugomas Švenčiausias Sakramentas sutvarkymui – jis buvo nesaugus laikyti Sakramentą ir neatitiko
liturginių Bažnyčios reikalavimų.
Labai geranoriškas buvo žmogus, kuris mums betonavo grindis. Elektros instaliaciją, už darbą neimdamas pinigų, sutvarkė
elektrikas Tomas Kalinauskas.
Šie darbai – tai jų pačių ir jų šeimų aukos. O juk ne kiekvienas ir
savo darbą, ir savo laiką gali paaukoti bažnyčiai!
– Druskininkų bažnyčios parapija vis labiau matoma ir socialinėje erdvėje, o Jūsų galvoje jau kirba naujos idėjos...
– Mūsų „Facebook“ puslapį administruoja patys parapijiečiai, jau greitai turi pasirodyti ir mūsų interneto puslapis. Jis
bus reprezentacinis, ten bus ir
tiesioginė transliacija iš bažnyčios. Manome, kad žmogus, užsukęs į mūsų interneto svetainę,
turi matyti ir pačių Druskininkų
reprezentaciją. Ji turi atspindėti
parapijos bendruomenės, druskininkiečių ir pačių Druskininkų
charakterį bei stilių.
Tie keturi mėnesiai, kai dirbu
Druskininkuose, buvo labai užimti. Neturėjau laiko sau, atrodė,

kad visą laiką turiu ką nors daryti. Man net baisu, kad laikas labai greitai eina, o darbų yra labai
daug.
Turiu ir nemažai idėjų ir dėl
paties parapijos gyvenimo, ir
įprastų rekolekcijų, ir net konferencijų, kurias galėtų vesti į
Druskininkus atvažiavę svečiai.
Tie, kurie nori, tobulėti. Galbūt
Druskininkuose, Parapijos namuose, galėtų bent jau porą kartų per mėnesį veikti toks „mini
universitetėlis“, kuriame žmonės galėtų pastudijuoti teologiją ir filosofiją. Tie dalykai yra labai svarbūs žmogaus mąstymui,
praplečia jo pasaulėžiūrą, regėjimą ir mąstymą. Kiekvienam

– Po šv. Mišių su parapijiečiais atsisveikinate asmeniškai.
– Atsisveikindamas su savo parapijiečiais, noriu juos pamatyti,
pažiūrėti jiems į akis, paspausti
ranką. Aš jų kunigas, mes esame bendruomenė, tikintieji. Tarp
mūsų neturi būti atstumo ar juo
labiau – baimės.
– Druskininkiečiai džiaugiasi, kad jų parapijai vadovauja
kunigas Vaidas. Kaip Jūs pats
vertinate Druskininkų parapiją
ir čia gyvenančius bei bažnyčią lankančius žmones?
– Iki šiol 15 metų buvau rektoriumi, taigi tokios parapijos patirtis
man pačiam yra nauja. Mano kunigavimas ir iki tol buvo kitoks. Toje
Šventovėje, kurioje dirbau, aš viską pats sukūriau. Iš paprastos koplyčios padariau tarptautinę šventovę, žinomą visame pasaulyje.
Su tarptautinėmis transliacijomis.
Iš pradžių įdėjau daug pastangų,

Paremti bažnyčią A. Katilovskį pirmiausia paskatino žmona
Romutė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Asociacijos „Druskininkų klubas“ prezidentas Albertas Katilovskis sako, kad jam svarbu prisidėti prie
Druskininkų bažnyčios atnaujinimo, kad ji būtų išskirtinis, kurortą reprezentuojantis objektas. Paremti
bažnyčią jį pirmiausia paskatino žmona Romutė.
„Per paskutiniuosius 20 metų mes sugebėjome išpuoselėti savo miestą taip, kad mums pavydi pusė Lietuvos. Ko gero, dėl to pavydo tenka kai
kuriuos pastatus ir nugriauti. Taigi ir bažnyčia turi
atitikti mūsų miesto lygį. Mes, ko gero, per daug
nekreipdavome dėmesio, kaip ji iki šiol atrodė. O
kai atvažiavo jaunas, energingas klebonas Vaidas,
dirbęs sostinėje, kuris ten buvo mylimas jaunimo,

teko vežioti Gailestingojo Jėzaus
paveikslą įvairiose pasaulio šalyse
į katalikų bendruomenes, jį garsinti, kad jie ką nors sužinotų apie
Vilnių. Kiek buvo nueita sunkaus
kelio, kad būtų tiesioginė transliacija į Ameriką, Ispaniją, Italiją. Kalbėjau su žmonėmis, kurie net nežino, kas yra ta Lietuva ir Vilnius.
Ką jau kalbėti apie mažytę koplytėlę... Bet mes tai padarėme, net
už transliacijas nieko nereikėjo
mokėti.
Žinoma, buvo ir tokių, kurie pavydėjo, pyko, bandė skleisti gandus, juodinti ir kenkti. Bet viską
geriausiai parodo laikas, labiausiai viską gali įvertinti ir pamatyti
patys žmonės, tikintieji.
O Druskininkuose žmonės labai
malonūs. Ir tie, kurie eina į bažnyčią, ir tie, kurie neina. Bet juos
sutinku mieste. Aš nejaučiu jokio
diskomforto su kuo nors bendrauti. Man viskas labai gerai. Geri
santykiai su jaunimu. Jie patys
irgi stengiasi. Jaučiu, kad ir patys žmonės labai puikiai priima
permainas, nori pokyčių. Juk, jei
žmonės nenorėtų ką nors keisti,
ar kas nors vyktų?
Jeigu mes nematome savo vaikų bažnyčioje, ne vaikus turime
kaltinti. Turime savęs paklausti,
kodėl jie neina. Kokią mes aplinką sukuriame bažnyčioje, kad jie
nenori į ją ateiti? Kiek mumyse
dar yra gyvų stereotipų, baimių,
klaidingų mokymų ir įsivaizdavimų, kurie nieko bendro neturi su
bažnyčia? Ar mes jais gyvename
ir kartu klaidiname kitus?
Ar mes turime bažnyčios ir
krikščionybės patirtį, ar mums
tradicijos ir prietarai yra svarbesni už geraširdiškumą, kurio
iš mūsų nori Kristus? Pats Kristus mirė ant kryžiaus, jo širdis
buvo perverta iš meilės mums.
Jeigu mes tuo tikime, tai patys
turime pirmiausia dalinti meilę,
nusiraminimą, paguodą. Mes,
tie, kurie einame į bažnyčią, turime tapti geriausiais draugais,
broliais ir seserimis visiems. Ir
ypatingai tiems, kurie neina į
bažnyčią. Ir neskubėti mokyti ar
mėginti atvesti į bažnyčią.
Parengė Laima Rekevičienė

jis į viską pažiūrėjo naujomis akimis ir parodė, kokia apleista buvo mūsų bažnyčia“, – pasakojo A.
Katilovskis. Jis prisiminė, kad kunigas, apsilankęs Druskininkų klube, akcentavo, jog Druskininkų
bažnyčia turi tapti prestižiniu objektu, vienu iš gražiausių visoje Lietuvoje.
„Jeigu galima taip pasakyti, tai jis savo charakteriu, užsispyrimu ir noru padaryti ką nors gražaus
mūsų miestui man primena Druskininkų savivaldybės merą. Juokais vadinu jį „Malinausku su sutana“. Mane nustebino, kad klebonas Vaidas, nors
pakankamai jaunas, gerai išmano ir statybų, ir
meno, ir restauravimo sritis. Kai lankėmės bažnyčioje, jis pristatė septynioliktojo amžiaus paveikslus, kurie buvo mūsų bažnyčioje ir beveik niekas
apie juos nežinojo. Aukodami lėšas, mes jas aukojame bažnyčiai, kuri liks mums, mūsų bendruomenei – tai bandau paaiškinti visiems savo kolegoms
ir klubo nariams. Mes tvarkome savo aplinką, savo
namus. Tai žavi labiausiai. Bažnyčia – labai svarbi
bendruomenės gyvenimo dalis, be kurios išsiversti neįmanoma. Turime pasistengti, kad mūsų tėvai,
seneliai, visi tikintieji, kurie be bažnyčios neįsivaizduoja savo gyvenimo, lankytų atnaujintą, išpuoselėtą šventovę. Tai raginu padaryti ne tik mūsų klubo narius, bet ir kitus verslininkus. Jeigu laikome
save gerais vadovais, lyderiais tose srityse, kuriose dirbame, negalime likti nuošalyje. Turime būti
sektinas pavyzdys visose srityse. Parama bus
mūsų kalėdinė dovana Druskininkų bažnyčiai. Ją
paremsime jau ne pirmą kartą – esame padovanoję karilioną, kurio garsus druskininkiečiai ir miesto
svečiai girdi kasdieną“, – mintimis dalijosi A. Katilovskis.
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Kviečiame aplankyti parodą „Tūkstantis druskinių“
iš Druskininkų miesto muziejaus kolekcijos
Roma Dumčiuvienė,
Druskininkų miesto muziejaus
vyriausioji fondų saugotoja, parodos kuratorė
Druskininkų miesto muziejuje
eksponuojama unikali kelerius
metus kaupta indelių druskai
kolekcija. Nuo vasaros veikianti paroda sulaukia didelio lankytojų susidomėjimo. Dėl savo
universalumo ekspozicija patinka ir suaugusiesiems, ir vaikams. Net mažiausiems, neseniai ant kojų atsistojusiems
kūdikiams – tai įrodo ant ekspozicinių vitrinų stiklų palikti delniukų, nosyčių ir burnelių atspaudai. Pratęsti parodą
buvo nuspręsta, nes lankytojai dažnai klausdavo, ar ji dar
bus eksponuojama kitą mėnesį, žmonės žadėdavo vėl atvykti į Druskininkus ir užsukti į
Muziejų jos pažiūrėti.
O parodoje lankytojai gėrisi ne
tik druskinių prabanga ar kūrėjų
fantazija, bet ir džiaugiasi, atradę
vieną ar kitą druskinę, tokią, kokią
turėjo ar tebeturi savo namuose.
Šioje druskinių parodoje matome
ir liaudišką XIX a. medinį indelį iš
Baltašiškės, pagamintą Jonapolės dvaro vežiko Tamošuko Zakaracko, ir druskinę, kaip skaitytojų
padėką dovanotą rašytojui Juozui Baltušiui, ir sidabrines, žymių
Europos juvelyrų (Georg Adam
Scheid (1838-1921), Hugo Böhn,
Michail Zorin, įvairiomis emalėmis, ornamentais puoštas, įstabiausių formų; ir keramines žvėrelių, vaikų knygelių herojų, augalų,
vaisių, daržovių, netgi miesto paminklų formų figūrines druskines.
Taip pat eksponuojama labai reta
XX a. I ketvirčio dekoruota Lietuvos tarpukario miesto Klaipėdos
(tuomet – Memelio) turgaus aikštės vaizdo fotografija druskinė
„Gruss aus Memel Marktstrasse“.
Šią ekspoziciją svariai papildo sidabrinių druskinių kolekcija, kurią
paskolino kolekcininkas Zigfridas
Jankauskas.
Druskininkų pavadinimo kilmė
Rinkti druskines Muziejui pasufleravo pats kurorto pavadinimas.
Nereikia būti labai akylam, kad
Druskininkų varde pastebėtum
pasislėpusį žodį „druska“. O druskininku buvo vadinamas žmogus,
kuris iš druskos gyveno: ją kasė,
garino, pardavinėjo, ar net valė.
Nėra iki galo aišku, ar vietovės
pavadinimas kilo iš tokio vietinių
gyventojų užsiėmimo, ar dėl Nemuno krantuose sruvenančių sūrių šaltinių. Jeigu, peržvelgus kitų
šalių vietovardžius, sudarytus iš
šaknies, reiškiančios „druską“,
– Austrijos miestas Zalcburgas
(vok. salz – druska), Vokietijos
Halė (sen. valų/bretonų žodis halle reiškia druską), JAV Solt Leik
Sitis (angl. Salt Lake City – druskos ežero miestas), Prancūzijoje
Salies-de-Béarn („salies“ – druskingas vanduo ), – visuose tuose
miestuose buvo kasama, garinama arba valoma druska. Istorija
pašykšti faktų ir pasakojimų, patvirtinančių vieną ar kitą Druskininkų vardo kilmę. Pasak J. Leontovičiaus, druskininkai buvo ne
vien druskos išvežiotojai ir pristatytojai, bet ir patys rūpinosi druskos gaminimu kunigaikščių ar
ponų „druskynėse“ bei druskavietėse. Ji buvusi gaminama iš pelenų ir mineralinių druskos vandens
versmių. Atrodo, kad druskininkai

XX a. I p. druskinė-kiškutis

Parodos ekspozicijos fragmentai

galėjo būti kartu ir druskos valytojai. Iš kasyklų iškasti druskos gabalai būdavo nešvarūs ir druskai
išvalyti reikėjo šio amato išmanymo. Vėlgi tiems gabalams išvalyti buvo naudojami šalia esantys
natūralūs vandens telkiniai: upė
arba ežeras, kaip ir minėtame Vokietijos mieste Halėje druskos valymui buvo naudojama netoliese
tekanti upė Saale (germaniškas
žodis, su žodžio „druska“ šaknimi). Gal dėl to ir Druskininkuose
tyvuliuojantis ežeras dėl tokios
veiklos kažkada senovėje buvo
įgavęs druskos skonį ir buvo pavadintas Druskoniu? Teodoras
Narbutas, 1844 metais rašydamas Druskininkų istoriją, bandė
įrodyti, kad kadaise iš Druskininkų mineralinių vandenų buvo garinama druska pardavimui. Jis
rėmėsi 1638 m. istoriniu faktu,
pasakojančiu, kad minimais metais kelyje į Pervalką, kurio dvarui priklausė Druskininkų kaimas,
buvo plėšikų nužudytas Adomas
Micevičius, kuris kaip tik ir vyko
pirkti vietinės gamybos valgomosios druskos. T. Narbutas teigė, kad „Lietuvoje tuo metu buvo
druskos viryklos“. Jau IV a. pr. Kr.
Aristotelis minėjo sūraus šaltinių
vandens garinimą. Pasaulio istorijoje (o taip pat ir Druskininkų)
tam tikrais kritiniais (karo, bado)
gyvenimo atvejais iš mineralinių
vandenų buvo gaminama druska
maistui.
Apipintas legendomis
Kitą Druskininkų pavadinimo kilmės versiją palaiko vietinės legendos. Viena iš jų pasakoja, kad
gilioje senovėje Liškiavos kunigaikštis, bemedžiodamas su savo
dvariškiais, persikėlė per Nemuną ir atsidūrė tose vietose, kur
šiuo metu yra Druskininkai. Medžioklė sekėsi – už tai kunigaikštis turėjo dievams nušauti sakalą.
Ant Nemuno kranto buvo paleistas sakalas, ir kunigaikštis šovė.
Sakalas, strėlės pervertas, krito į Nemuną. Kunigaikštis puolė į
vandenį jo išgriebti ir pats pasinėrė. Kilo sąmyšis. Dvariškiai šoko į
vandenį gelbėti, bet niekur jo nerado. Kunigaikštienė ant kranto labai gailiai pravirko. Liedama
sūrias ašaras, ji bėgiojo Nemuno
pakrante ir šaukė savo vyrą. Po
kiek laiko su sakalu rankose išniro iš vandens kunigaikštis, sveikas ir gyvas. Tose vietose, kur nu-

Druskinė-mašinytė, XX a. II p.

Druskinės ir pipirinės komplektas „linksmoji porelė“, XX a. II p.

Ekspozicijos fragmentas

krito kunigaikštienės ašaros, iš
žemės ištryško sūrūs šaltiniai. Jų
senovėje buvo daug: vieni užakdavo, kiti atsirasdavo. Druskininkų gyventojai pasakoja ir dar kitą
iš amžių glūdumos atėjusį pasakojimą. Kartą senų senovėje piemenukas užsižaidė su draugais ir
praganė galvijus. Persigandęs ir
verkšlendamas, jis bėgo jų ieškoti, paklydęs ilgai braidė po Nemuno kranto durpynus, balas. Nežinia, rado jis paklydusius galvijus
ar ne, tik žmonės mena: ir niekada negijusios piemenuko kojų
žaizdos užsitraukusios. Piemenuko kojas pagydė stebuklingi Druskininkų šaltinių vandenys.
Neginčijamas faktas tas, kad
vietovė vienaip ar kitaip susijusi su druska ir kadaise vieno praeities rašytojo buvo pelnytai pavadinta Sūraus vandens sostine.
Druskos skonis jaučiamas, tariant ir seniausios bei gausiausios
vietinės giminės pavardę Sūrutis
(Surmetis, Suraučius, Surowiec),
ežero, prie kurio šie gyveno, pavadinimą Druskonis ir netoliese
esančio Mergelės akelių ežero,
pasak legendos, susidariusių iš
priverktų, kunigaikštytės atstumtų jaunikių ašarų, vardą.
Paskelbė Druskininkus gydomąja vietove
Druskininkų versmių genezes
pateikia geologai. Prieš tūkstantmečius dabartinio kurorto apylinkėse tyvuliavo jūra. Ten, kur
plakėsi bangų mūša ir kaupėsi
druskos, susiformavo mineralinių
druskų turinčios versmės. Antra
priežastis, jų nuomone, gali būti,
kad mineralinio vandens atsiradi-

mą nulėmė prieš 500 ar 600 milijonų metų šalia Druskininkų, Mizarų kaime, nukritęs meteoritas.
Smūgio būta tokio stipraus, kad
jo sukeltas sprogimas pramušė
akmeninę Žemės plutą, o pro ją
iš ypatingai gilių vandens klodų
prasiveržė mineralinio vandens
šaltiniai.
Pati Druskininkų kurorto sukūrimo istorija yra susijusi su druskos paieškomis. Pažymėtina, jog
druska nuo seno buvo svarbus
kasdieninis produktas. Dėl druskos, kadaise Homero pavadintos
„dieviškąja substancija“, šalys
išsiruošdavo net į karo žygius.
Druska Lietuvoje buvo svarbi importo prekė, nes vietinės neturėjo. Pagrindine priežastimi, dėl ko
pradėta domėtis druska ir druskingais šaltiniais, reikėtų laikyti 1772 m., kai įvyko Lietuvos ir
Lenkijos valstybės I padalijimas,
po kurio Austrijai atiteko garsiosios, prie Krokuvos esančios Veličkų druskų kasyklos. Tai paskatino sukrusti Lenkijos ir Lietuvos
valstybės valdovą, didikus, nes,
jei XVIII a. pabaigoje visoje LDK
buvo suvartojama apie 60000
tonų druskos per metus, tai buvo
didelis kiekis ir reikėjo rasti pakaitalą tam, kas buvo prarasta. 1772
m. Lietuvai netekus gaunamos
druskos iš Lenkijos, buvo susidomėta vietiniais ištekliais. Taigi
buvo tiriamas Lietuvos gruntas,
ieškoma druskos, o ne mineralinių vandenų. Bet, ištyrus Druskininkų šaltinių vandenis, buvo
nuspręsta, kad jie netinkami valgomajai druskai gaminti, bet yra
labai panašios cheminės sudėties į jau žinomus Čekijoje, Vo-

1908–1917 m. prabangi skirtingų emalių
druskinė, aut. Michail Zorin, Rusija

Latviška druskinė, sovietmečiu buvusi
dažnuose namuose

XIX a. pabaigos Jonapolės dvaro vežiko
Tamošuko Zakaracko pagaminta druskinė

kietijoje ir kitus mineralinius vandenis, naudojamus gydymui. Šių
duomenų pagrindu Stanislovas
Augustas Poniatovskis 1794 m.
birželio 20 d. dekretu paskelbė
Druskininkus gydomąja vietove.
Taigi, jeigu ne valgomoji druska,
ar dabartinė Lietuva turėtų tokią
šaunią gydančią vietovę?

7 psl.
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Turtinga druskos indelių kolekcija
Druskininkų miesto muziejuje
kaupiama druskos indelių kolekcija – savotiška duoklė Druskininkų gamtos turtams bei būdas
papasakoti vietos istoriją, pasitelkiant žmogaus sukurtus daiktus.
Druskinė gali „papasakoti“ apie
tai, ar pagaminta ji stovėti ant stalo rūmuose, miestiečio bute, ar
paprastoje valstiečio troboje; išduoti, kiek kainavo pati druska.
Iš istorijos žinome, kad kadaise
gramas druskos buvo lygus aukso gramui. Todėl statyti ant stalo
druskinę galėjo sau leisti tik turtingieji. Tokiam brangiam produktui laikyti turėjo būti sukurtas ir
ypatingas indas. Viduramžiais ir
Renesanso laikais ant įvairių valdovų stalų stovėdavo didžiulės,
puošnios nefs – brangakmeniais
išpuoštos laivo pavidalo druskinės. Tačiau nefs buvo skirtos
ne tik druskai – jos simbolizavo
„valstybės laivą“. O druska simbolizavo valdovo sveikatą ir stiprybę, nuo kurios priklausė valstybės stabilumas.
Keraminės druskinės, sukurtos, kaip uždaras indelis su skylutėmis viršuje produktui išbyrėti, žymi naują druskos gamybos
vystymosi etapą. 1911 m. Mortono druskos kompanija į savo
gaminamą druską pridėjo magnio karbonato ir taip buvo sukurta biri, lengvai iš indelio išbyranti druska. Buvo išspręsta iki šiol
maiše ar puode kietėjusios druskos problema. 1920 m. masiškai
pradėtos gaminti figūrinės druskos barstyklės (indelis su skylutėmis, angl. salt shaker). Viena iš
pirmųjų keramines druskines pradėjo gaminti Vokietijos keramikos
gamintoja Goebel. 1930-aisiais,
didžiosios depresijos metais, labai išpopuliarėjo druskinės ir pipirinės. Šie indeliai tapo kiekvienų namų puošmena ar kolekcine
preke. Pasaulyje esantys keramikos gamintojai buvo priversti apriboti gamybą ir sutelkti dėmesį į
mažesnius daiktus: tam labai tiko
druskos ir pipirų barstyklės. Tuo
metu šiuos indelius pradėjo gaminti kai kurios pasaulyje pirmaujančios keramikos kompanijos.
Net garsi Art Deco dizainerė Clarice Cliff (1899-1972) pagamino
rankomis dekoruotą asortimentą. 2009 m. rugsėjo mėn. Londone Viktorijos ir Alberto muziejus atidarė „Naujosios keramikos
galerijas“, iš viso du kambarius,
pristatančius XX amžiaus kolek-

cijas. Vienas iš šių kambarių skirtas dizainerei Susie Cooper, kitas – Clarise Cliff. Šios dizainerės
druskinė bei pipirinė saugomos ir
Druskininkų miesto muziejaus kolekcijoje.
Prie druskinių išpopuliarėjimo
prisidėjo ir automobilis. Žmonės pradėjo laisvai keliauti, dirbti, atostogauti ir parsivežti iš
kelionių įvairių suvenyrų. Taip išsivystė suvenyrų pramonė, o lengvos, pigios, spalvingos druskinės buvo puiki dovana iš svečios
šalies. Pasak vieno kolekcininko, tereikia įsivaizduoti, kad gyvenate izoliuotame kaime, o jūsų
sūnus ar dukra, studijuojantys
didmiestyje, parveža jums lauktuvių vieno ar kito šalies įžymaus
architektūrinio objekto mini kopiją
– druskinę. Ji nebūtų naudojama
buityje, o atsargiai laikoma kaip
dekoratyvus, namus puošiantis daiktas. Būtent taip prasidėjo daugelis ankstyvųjų kolekcijų.
Nuo 1920-ųjų pabaigos ir 1930ųjų, taip pat 1940-ųjų ir 1950-ųjų
metų pabaigoje didelę šios produkcijos rinkos dalį turėjo Japonija. Gamyba buvo nutraukta po
Antrojo pasaulinio karo, o Japonijos po karo pagamintos druskinės, pavadintos „Pagaminta okupuotoje Japonijoje“ arba tiesiog
„Okupuota Japonija“, yra labai
retos ir labai trokštamos kolekcininkų. Druskos ir pipirų indeliųbarstyklių gaminimo pikas buvo
tarp 1920 ir 1960 m., o 1950 ir
1960 m. plastiko gaminiai ypatingai domina kai kuriuos žmones.
Plastmasė lūžta, todėl jų yra išlikusių mažiau. Druskos ir pipirų
barstyklių dizainą riboja tik kūrėjo vaizduotė. Čia beveik negalima
įsivaizduoti nieko, ko nebūtų galima nukopijuoti, kaip druskinės ar
pipirinės. Daugelis iš jų atspindi
laikotarpio dizainą, spalvas ir buities rūpesčius. Pavyzdžiui, 1940
m. druskinė-viryklė atrodys visiškai kitokia nei 1990-ųjų metų,
o, nagrinėdami šiuos skirtumus
ir medžiagas, iš kurių druskines
padarė, galime suprasti, kaip
žmonės gyveno tam tikru laikotarpiu. Druskinių pasaulis neturi
jokių ribų: nuo Benvenuto Cellinio Prancūzijos karaliui Pranciškui I iš tvirto aukso pagamintos
druskinės, dar vadinamos Didžiąja Druska ir apdraustos už
60 milijonų JAV dolerių, iki proziško plastikinio raudonojo pipiro,
kainuojančio vietinėje parduotuvėje vos 75 centus.
Miesto muziejuje druskinių
paroda veiks iki gruodžio 10
dienos.

Savaitraščio Nr. 232

Paminėta Tarptautinė nerūkymo diena

Alergologo ir dermatovenerologo konsultacijos
Druskininkuose, SYNLAB Lietuva laboratorijoje!

Gruodžio 11 dieną SYNLAB laboratorijoje, adresu M.K.
Čiurlionio g. 82, galite užsiregistruoti gydytojo alergologo-klinikinio imunologo Tomo Slomskio konsultacijoms.

Tarptautinės nerūkymo dienos proga Druskininkų JUC organizuotame renginyje susirinkusieji žinias pademonstravo ir protų mūšio kovose/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Kiekvienais metais trečiąjį lapkričio ketvirtadienį minima Tarptautinė nerūkymo diena. Lapkričio 20-ąją, minėdamas šią
dieną, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo netradicinį renginį – interaktyvų protų mūšį.
Šio renginio tikslas – įdomiai ir
netradiciškai paminėti šią dieną bei priminti, kokią žalą rūkančiųjų sveikatai kelia rūkymas, vis
dar išliekantis vienu iš svarbiau-

sių lėtinių neinfekcinių ligų rizikos
faktoriumi, nulemiančiu 25 proc.
visų mirčių nuo širdies kraujagyslių ligų, 30 proc. – nuo vėžio, 70
proc. – nuo kvėpavimo sistemos
ligų.
Renginys organizuotas Druskininkų jaunimo užimtumo centre, kuriame susirinkusieji puikiai praleido
laiką. Interaktyviame protų mūšyje 1-ąją vietą iškovojo Druskininkų
savivaldybės Viečiūnų progimnazijos mokyklos komanda ,,Troliai“,

2-ąją – Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda ,,Fėjos“, 3-ąją – Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos komanda ,,Dzūkai“.
Renginio dalyviai buvo apdovanoti Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtais
prizais, diplomais bei padėkomis.
Džiaugiamės ir didžiuojamės aktyviais mokiniais!
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija
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Visą mėnesį vyrai aktyviai
kviečiami pasirūpinti savo
sveikata

Pasitikrinti savo sveikatą ragina Druskininkų ligoninės gydytojai V. Kvedaras, R. Botov,
K. Barniškis

VšĮ Druskininkų ligoninė kviečia vyrus nelikti abejingiems
savo sveikatai ir atlikti kiekvienam vyrui svarbius profilaktinius tyrimus, kartu atliekant ir
prostatos specifinio antigeno
(PSA) tyrimą.
Šis tyrimas itin svarbus ankstyvai prostatos vėžio – dažniausiai
diagnozuojamos vyrų onkologinės ligos Lietuvoje – diagnostikai.
Laiku atliktas tyrimas gali išgelbėti gyvybę, nes, aptikus šią piktybinę ligą ankstyvoje stadijoje, jos
gydymo efektyvumas siekia daugiau kaip 90 proc.
Galimybė atlikti PSA tyrimą visą
mėnesį bus siūloma už patrauklią

Savaitraščio Nr. 232

Druskininkų viltiečiai dalyvavo renginyje „Aš esu“

„Druskininkų vilties“ pasirodymas sulaukė daug šiltų plojimų/Asmeninio archyvo nuotrauka

kainą!
Informacija apie tyrimo rezultatus bus siunčiama el. paštu, nurodžius gavėjo el. pašto adresą.
Taip pat, esant poreikiui, dėl tyrimų rezultatų akcijos dalyviai galės pasikonsultuoti su laboratorijos specialistais telefonu (8 313)
59145, vyr. laborante tel. (8 313)
69084.
Reguliariai, kas kelerius metus
atlikti PSA tyrimą yra rekomenduojama visiems vyrams nuo 50
metų amžiaus ir nuo 45 metų amžiaus, jei tarp jų šeimos vyrų yra
buvę prostatos vėžio atvejų. Bent
kartą iki šio amžiaus tyrimą turėtų
atlikti ir jaunesni vyrai.

Prostatos specifinio antigeno (PAS)
nustatymas

Druskininkų viltiečiai dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre organizuotame renginyje „Aš esu“/Asmeninio archyvo
nuotrauka

Loreta Sadauskienė,
bendrijos „Druskininkų viltis“ pirmininkė
Lapkričio 15 d. Druskininkų
viltiečiai dalyvavo Šalčininkų
rajono savivaldybės kultūros
centre organizuotame renginyje „Aš esu“, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų ir tarptautinei žmogaus teisių dienoms
paminėti.
Šį renginį jau dvidešimtąjį kar-

tą organizavo Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.
Į šią šventę kviečiami meniniai
kolektyvai iš visos Lietuvos. Taip
pat veikia rankdarbių paroda.
Renginio pradžioje visi dalyviai
kartu sugiedojo „Vilties“ himną.
Vėliau prasidėjo ir kolektyvų pasirodymai: dainos, šokiai, įvairios improvizacijos.
Scenoje pasirodžiusios „Druskininkų vilties“ šokis „Svajoklis“ ir

spektaklis „Vilties karalystė“ sulaukė daug šiltų plojimų. Visi meniniai kolektyvai buvo apdovanoti
atminimo dovanėlėmis. Renginio
pabaigoje, visi susikibę rankomis, vėl sugiedojome himną ir
nusifotografavome.
Namo važiavome, kupini geros energijos, teigiamų emocijų
ir įspūdžių.
Juk tiek daug gerumo, nuoširdumo, tyrumo ir vilties mažai kur
galima pamatyti!

Parduodamas šildymo katilas Kostrzewa Twin Bio 24 kW su 770 l kuro talpa ir papildomu VIDE NET moduliu. Kuras – granulės. Galima kūrenti malkomis. Pirktas 2015 m. už 3334 Eur. Kaina – 1490 Eur. Katilas – tvarkingas. Tel. 8 626 14199
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Kalėdinės „Gerumo žvaigždės“ beieškant
Kalėdinis laikotarpis mus visuomet priverčia stabtelėti, apsižvalgyti aplinkui ir paieškoti kažko gražaus, nepaprasto
ir netikėto. Norime atrasti gerumą, ramybę, tyrą ir paprastą, kuri sušildytų mūsų širdis.
Visa tai – Kalėdų simboliai. Kai
parduotuvių vitrinos, gatvės
sublizga kalėdinėmis dekoracijomis, akis vis dažniau keliame į dangų. Ką gi ten tikimės
išvysti? Mes ieškome žvaigždžių, kurios lyg mažos akelės
draugiškai žiūri ir pranašauja apie stebuklingus dalykus,
į pasaulį ateinančius. Atrodo,
kad tie tolimi žvaigždžių pasauliai – ateities stebuklai, paliesiantys visų gyvenimus. Galbūt tada mes būsime laimingi.
Sakoma, kad kiekvienas, ateidamas į pasaulį, įžiebia savo
žvaigždę danguje. Laimingų
žmonių žvaigždės ryškios, o
vargstančių blankios, vos matomos. Būtų gražu, jeigu mes, tie
laimingieji, apsidairytume aplink,
padėtumėme kaimynui ar visai nepažįstamam žmogui. Nuo
mūsų priklauso, kaip jo žvaigždė
suspindės. Tada miesto dangus
būtų labai šviesus, o mūsų širdis
užlietų šiluma, ramybė.
Aš jau šiandien tikiuosi surasti tą, kuris svajoja apie ryškesnę žvaigždę. Manau, reikia būti
atidesnei.
Pirmosios žvaigždės istorija

Štai takeliu, kalbėdami apie
sportą bei draugus, sparčiai žengia trys 8-11 metų berniukai. Matyt, gerokai išalkę, nes laikas
jau vėlus. Vaikai skuba į namus,
apytuščius, neseniai atsiradusius. Vaikinukai pripratę laukti,
supranta, kad gyvenimas nelengvas, jais rūpinasi tik tėtis. Mamos jau kurį laiką nėra, apie ją
niekas namuose ir nekalba, pati
pasirinko gyvenimą be savo vaikų, negalvodama, kaip sužeidė
jų širdutes. Tėtis – geroji namų
dvasia, moka paguosti, nuraminti, išgirsti svajones bei norus,
nors išpildyti negali. Tada jam
būna taip liūdna, kad nėra su kuo
rūpesčiais pasidalinti, pasiguosti, virš jo galvos – tik tamsus dangus, o prošvaisčių jokių nematyti. Vaikai auga geri, tik jiems labai
sunku laukti pramogų, drabužių,

žieminių batų. Tėtis vienas, o ta
žvaigždelė danguje tokia maža ir
blyški...
Iš tiesų žmonės labai dažnai,
net ir turėdami pakankamai laiko, vėluoja priimti sprendimą,
ištarti gerą žodį, atlikti artimo
meilės darbą, parodyti gailestingumą, pradžiuginti liūdintį. Gailestingumas yra dovanotas, kad
išmoktume juo dalintis. Gražiausia širdies paslaptis – vidinis tobulėjimas. Jis atsispindi ir išoriniame gyvenime.
Bet Kalėdos – stebuklų metas!
Prisidėkime prie stebuklų išsipildymo... UAB „Lankava“ kolektyvas kviečia savo klientus
prisidėti prie Raudonojo Kryžiaus Alytaus padalinio globojamų šeimų ir asmenų. Pirkdami parduotuvėje „Lankava“
akcijos ženklu pažymėtas pre-

kes, dalį pinigų skiriate paramos fondui. Kalėdinė paramos

akcija vyksta nuo lapkričio 2
iki gruodžio 24 dienos.

Kraujo donorų diena
Druskininkuose!

Lapkričio 29 d.
(penktadienį)

kviečiame nelikti
abejingais ir sudalyvauti kraujo donorystės akcijoje. Akcija
vyks nuo 12.00 val. iki
19.00 val. Druskininkų jaunimo užimtumo
centre
(Veisiejų g. 17H)

Dėl galimybės gauti kompensacines išmokas atnaujinus (modernizavus) daugiabučio namo šilumos
punktą ir šildymo bei karšto vandens sistemas
Informuojame, kad viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi LR aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. Dl-680 patvirtintu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašu, 2019 m. lapkričio 21 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Apraše numatytą priemonę. Paraiškos priimamos visoje Lietuvoje esančiuose Agentūros padaliniuose iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Kvietime numatyta skirti 30 procentų kompensacinės išmokos dydį, atnaujinus daugiabučio namo bendrosios nuosavybės teise valdomus elevatorinius šilumos punktus į naują
automatizuotą šilumos punktą ar senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto
vandens tiekimo sistemoje, arba įrengus atskirą šilumos punktą daugiabučiame name, jeigu šilumos punkto jame nėra, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens
stovų įrengimą.
Taip pat galimos papildomos priemonės, kurioms taip pat gali būti skiriama nurodyto dydžio kompensacinė išmoka, tai šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių įrengimą), individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas, karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą).
Daugiau informacijos galite rasti Agentūros internetiniame puslapyje, adresu www.betalt.lt arba pasiteirauti nemokama telefono linija 8 800 20012.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Sugrįžta tradicinis boulingo
turnyras

Savaitraščio Nr. 232
Akumuliatorių patikrinimas ir paruošimas
žiemai.

Tel. 8 650 66517

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.

Reikalingas operatorius
dirbti kompiuterinėmis
medienos apdirbimo
staklėmis (CNC), apmokome.
Tel.: 8 685 46006,
8 659 13031
Po nedidelės pertraukos
į viešbučio „Europa Royale
Druskininkai“ boulingo salę
sugrįžta tradicinis Druskininkų savivaldybės įmonių
boulingo turnyras.
Jau keletą metų iš eilės
stengiamasi sukurti glaudesnį
ryšį tarp Druskininkų savivaldybės įmonių ir jų darbuotojų,
norima, kad partneriai galėtų
susiburti neformalioje aplinkoje, aktyviai ir linksmai praleistų
ilgus žiemos vakarus.
Kviečiame aktyviai registruotis Druskininkų savival-

dybės įmones, įstaigas ir organizacijas
į
Druskininkų
savivaldybės įmonių, įstaigų ir
kitų organizacijų boulingo turnyrą 2019-2020.
Registruotis galite elektroniniu paštu dzukijos.pulsas@
gmail.com, informacija telefonu 8 630 45599
Na, o viešbutis „Europa Royale Druskininkai“ dovanoja 20
proc. nuolaidą komandų treniruotėms boulinge ir kviečia
linksmai bei aktyviai leisti ilgus
žiemos vakarus Vilniaus al. 7,
Druskininkai. Tel. 8600 07666

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051

Atliekame glaistymo,
dažymo ir kitus apdailos
darbus.
Tel. 8 601 52590
Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis
Druskininkų sav. Leipalingio
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Baltic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370 6 98 12218

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

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.

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

Tel. 8 624 34603

DRUSKININKŲ PAVĖŽĖJAI –

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

Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907

Restoranas „Romnesa“ ieško barmeno (-ės),
padavėjo (-os). Tel. 8 614 44445
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.

Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas –
kulbėmis, kapotas.
Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661
Gamybos įmonei reikalingas šaltkalvis-mechanikas,
gamybinių įrengimų priežiūrai ir remontui.
Tel. 8 686 55889

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

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

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734

Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Tel. 8 625 12458

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

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

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
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Aikštelių prižiūrėtojai – ne svetimų atliekų
tvarkytojai, o patarėjai
„Reindžeriai“ – taip neoficialiai buvo pavadinti pirmieji atliekų konteinerių aikštelių
prižiūrėtojai, įrodę, kad reindžerių kontroliuojamos aikštelės tampa tvarkingesnės, o
atliekas čia nešantys žmonės
– drausmingesni. Tad nuo šiol
„reindžerių“ darbas aikštelėse
bus ne epizodinis, o nuolatinis
– Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) valdybai
pritarus įsteigti penki aikštelių
priežiūros specialistų etatai.
„Aikštelių priežiūros specialistai
dirbs ne konkrečiose aikštelėse,
o ten, kur bus pastebėtas didesnis kontrolės poreikis. Prižiūrėtojai periodiškai tikrins, prireikus
budės visose regiono aikštelėse, tik tą darys skirtingu metu“,
– sakė ARATC direktorius Algirdas Reipas, besidžiaugiantis, kad
įmonės valdybos sprendimas leis
užtikrinti geresnę tvarką konteinerių aikštelėse.
Priežiūros specialistai, kaip ir iki
šiol, rūpinsis, kad atliekas atnešę
gyventojai jas tinkamai išrūšiuotų, patars, kur ką dėti, žiūrės, kad
atnešti daiktai nebūtų paliekami
prie konteinerių, informuos vežėjus apie užpildytus konteinerius ir
būtinybę juos ištuštinti.
„Žmonėms tikrai kyla įvairiausių
klausimų, kaip rūšiuoti, kur dėti,
pavyzdžiui, kombinuotą pakuotę
iš popieriaus ir plastiko. Tad neretai kartu išrūšiuojame jų atneštas atliekas ir tokią pakuotę išmetame į plastiko atliekų konteinerį“,
– pasakojo nuo lapkričio pradžios
Prienuose dirbanti aikštelių priežiūros specialistė Loreta.
Naujų rūšiavimo įgūdžių prieniškiams prireikia ir dėl to, kad šių
metų vasarą čia pradėtos eksploatuoti naujos požeminių konteinerių aikštelės. Gyventojams tenka
pratintis ir prie naujų konteinerių, ir prie to, kad jų yra daugiau
– šalia jau įprastų įrengti ir atskirti
konteineriai maisto atliekoms.
Pradėjusi šias aikšteles prižiūrėti Loreta jau po poros pirmųjų

Užuojautos
Čia būta mano lūpų ir akių,
Čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu...
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Edmundą Antanaitį,
mirus brangiai Mamai. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.
Druskininkų savivaldybė
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...

Priežiūros specialistai rūpinsis, kad atliekas atnešę gyventojai jas tinkamai išrūšiuotų,
patars, kur ką dėti, žiūrės, kad atnešti daiktai nebūtų paliekami prie konteinerių, informuos
vežėjus apie užpildytus konteinerius ir būtinybę juos ištuštinti/ARATC archyvo nuotrauka

savo darbo savaičių pastebėjo,
kad vaizdas jose labai pasikeitė
– prie konteinerių nebeliko didžiulių krūvų šiukšlių, kurias anksčiau
kai kas patingėdavo išrūšiuoti ir
sudėti į konteinerius. Žinoma, kartais būna prie konteinerio palikta
kokia didžiulė dėžė, kurią kažkas
patingėjo išlankstyti ir įmesti į popieriaus konteinerį, tačiau siaubą
keliančių krūvų nebeliko.
Pirmieji „reindžeriai“ konteinerių aikštelėse atsirado prieš porą
metų. Ieškant sprendimo, kaip
užtikrinti tvarką tuomet keliose
itin probleminėse Alytaus miesto
aikštelėse, ARATC ryžosi eksperimentui ir, savivaldybei skyrus finansavimą, keliems mėnesiams
įdarbino aikštelių prižiūrėtojus.
Šio eksperimento rezultatai pranoko lūkesčius: aikštelės tapo ne
tik švaresnės – pastebimai sumažėjo ir jose surenkamų atliekų kiekiai, iš kai kurių aikštelių netgi buvo
patraukti mišrių atliekų konteineriai
– jie tapo nebereikalingi, nors anksčiau stovėdavo perpildyti.
Po tokios patirties atskirose savivaldybėse tam tikram periodui
aikštelių prižiūrėtojai buvo įdarbinti dar keletą kartų. Išvada visuomet buvo ta pati – jiems dirbant, aikštelės tapdavo ne tik

tvarkingesnės, bet ir atliekos išrūšiuojamos nepalyginamai geriau.
Tad finansavimas „reindžerių“
įdarbinimui buvo skirtas dar keletą kartų. Ir nė vienas iš tų kartų
nenuvylė. Šiemet Alytaus mieste
prižiūrėtojai šešis mėnesius stebėjo ir tvarkė 23 konteinerių aikšteles, kuriose iš viso buvo 79 konteineriai. Suskaičiuota, kad per
pusę metų mišrių komunalinių
atliekų šiose aikštelėse surinkta
beveik 97 tonomis mažiau.
Pastebėjus, kad kai kuriose aikštelėse mišrių atliekų konteineriai
net neprisipildydavo, trys konteineriai buvo patraukti, o, pagerėjus
rūšiavimui, papildomai pastatyta
10 konteinerių popieriaus ir plastiko atliekoms. Šie konteineriai buvo
dažniau ištuštinami.
„Mažinti mišrių atliekų kiekį yra
labai svarbu, norint išvengti rinkliavos didinimo, nes tik šių atliekų tvarkymas yra įskaičiuotas į
rinkliavos kainą. Už išrūšiuotas
pakuočių atliekas gyventojams
mokėti nereikia, tad nuo kiekvieno žmogaus elgesio priklauso,
kiek už atliekų tvarkymą mokame
mes visi“, – pastebėjo ARATC vadovas A. Reipas.
ARATC informacija

Renginiai

Lapkričio 29 d. 16 val. „Kolekciniai
eglutės žaislai ir atvirukai“ – privačių Ramutės Juonienės bei Kęstučio K. Šiaulyčio kolekcijų pristatymas Amatų centre
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27)
Lapkričio 28 d. 15.30 val. Viešojoje
bibliotekoje – literatūros vakaras, skirtas poeto, vertėjo, publicisto Alfonso
Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo me-

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame
Edmundą Antanaitį.
„Mano Druskininkai“ redakcija
Dėl mylimo vyro ir tėvelio Vlado Pauliukevičiaus mirties
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Rūtą, dukras ir artimuosius.
Laiptinės kaimynai
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(Just. Marcinkevičius)
Sunkią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui ir
tėveliui Vladui Pauliukevičiui, nuoširdžius užuojautos žodžius
tariame jo žmonai ir dukroms.
Buvęs „Pakalnutės“ vaistinės kolektyvas

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

tinėms (V. Kudirkos g. 13)

Parodos

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje eksponuojama grafikos menininko Lino Blažiūno paroda „Piešiniai“ (M.
K. Čiurlionio g. 35)
Viešojoje bibliotekoje iki gruodžio 31 d.
veiks Adelberto Nedzelskio vasaros darbų
paroda (V. Kudirkos g. 13)
Iki lapkričio 28 d. Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno
dailės skyriaus 1A, 1B klasių vaikų (Mokytoja – N. Akstinienė) kūrybinių darbų
paroda „Ornamentai lietuviškuose kryžiuose, koplytstulpiuose, stogastulpiuose“ (V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų miesto muziejuje veikia
paroda „1000 druskinių“ iš Muziejaus
rinkinių (M. K. Čiurlionio g. 59)
Iki gruodžio 5 d. V. K. Jonyno namuose-galerijoje eksponuojama LSKD
Druskininkų skyriaus „Guboja“ paroda
„Minčių spalvos“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Iki gruodžio 20 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ veiks Kęstučio K. Šiaulyčio akvarelių paroda „Druskininkų impresijos – Ratnyčios tėkmė“ (M. K. Čiurlionio g. 27)

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295
PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame Leipalingio parapijos klebonui
Pauliui Marčiulioniui, bendradarbiams, draugams giminėms,
artimiesiems, kaimynams, palaikiusiems ir buvusiems šalia,
palydint į paskutinę kelionę mūsų mylimą ir brangų sūnų, brolį, sūnėną bei anūką Edviną Stonkų.
Mama, sesė ir brolis
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2019.11.29 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:25 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremonija. Tiesioginė transliacija.
09:05 Gražiausios poetų dainos.
10:20 Dainos Lietuvai. Partizanų
dainos.
11:30 1863–1864 m. sukilimo vadų
ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremonija. Tiesioginė transliacija.
16:00 Premjera. Paberžė – nepaklusniųjų lizdas.
16:35 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
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 Bastilijos diena.
00:25 Nepalūžęs.
02:40 Klausimėlis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Legendinės legendos“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:30 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 PREMJERA „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Paramos projekto
„Išsipildymo akcija“ koncertas. 2019.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Geri metai“.
01:20 „Kietas riešutėlis. Kerštas su
kaupu“.
03:35 „Titanas“.
05:10 „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 Valanda su Rūta.
13:00 „PREMJERA Tik tu ir aš“.
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 Ekvalaizeris.
23:45 Misija „Neįmanoma“ 2.
02:05 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
03:55 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 #NeSpaudai.
09.00 Greiti pietūs.
10.00 Atliekų kultūra.
10.30 Kryptys LT.
11.05 Skyrybos.
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
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 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
00.00 „Moterų daktaras“.

01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pasaulio turgūs“.
02.30 „Prokurorai“.
03.30 Reporteris.
04.10 Gyvenimas.
05.10 Atliekų kultūra.
05.50 Kaimo akademija.
06:00 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai milžinai“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Stoties policija“.
09:15 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Nusikaltimų tyrėjai“.
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 Greitojo reagavimo būrys
(S.W.A.T.)
23:50 Romeo turi mirti.
02:00 „Visa menanti“.
02:45 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.30 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa.
07:30 Premjera. Diena, kai mano tėtis virto krūmu.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Operacija „Šimpanziukai“.
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.).
18:00 Šventinis koncertas „Kosminės Kalėdos Kaune“.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Smūgis žemiau juostos 2.
00:50 Kazino „Royale“.
03:10 Benamė istorija.
04:05 Klausimėlis.
04:30 Diena, kai mano tėtis virto
krūmu.
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 „Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką“.
14:15 „Paveldėtojai“.
16:45 NAUJAS SEZONAS „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 TIESIOGIAI Kalėdų eglės
įžiebimo šventė Katedros aikštėje
„Kalėdos sostinėjė 2019“.
21:00 „Turtuolis vargšas“.
22:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Šnipų tiltas“.
01:20 „Paskutinė riba“.
03:05 „Geri metai“.
06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Šaunusis SkūbisDū“.
07:55 „Ponas Bynas“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:55 „Ogis ir tarakonai“.
09:05 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Pasaka apie Spragtuką.
10:05 Stebuklų namai.
11:50 Denis - grėsmė visuomenei.
Kalėdos.
13:35 Dzeusas ir Roksana.
15:35 Robotas ir Frenkas.
17:25 Kelionių panorama.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Penas. Nuotykiai Niekados šalyje.
21:45 Suvaidink mano žmoną.

Savaitraščio Nr. 232
00:05 Kietuolis Rodas.
01:50 Ekvalaizeris.
04:00 Programos pabaiga.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 „Pasaulio turgūs“.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
08.30 Nauja diena. Rubrikos.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
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.
06:30 Oplia!.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Oplia!.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Varom!“.
10:35 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai
milžinai“.
11:40 „Lemtinga diena“.
12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Pieno žvaigždės - Lietkabelis.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas
ginklas 4.
00:35 AŠTRUS KINAS Galutinis
tikslas 5.

2019.12.01 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 Pasaka apie Pažadėtąją
žemę.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Žemės gamtos stebuklai 2.
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.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. Humoro programa.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Super Džonis.
23:55 Meilės jūra.
01:50 Pasaulio dokumentika. Žemės gamtos stebuklai 2.
02:40 Pasaulio dokumentika. Serengetis.
03:30 Klausimėlis.
03:45 Šventadienio mintys.
04:15 Smūgis žemiau juostos 2.

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 „Robinzono Kruzo sala“.
13:50 „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“.
15:40 „Valgyk, žaisk, mylėk“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Septynios seserys“.
00:55 „Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija“.
02:25 „Šnipų tiltas“.
06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:15 „Zigis ir Ryklys“.
07:40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai.
09:55 KINO PUSRYČIAI Meškiukas Jogis.
11:30 „Ponas Bynas“.
12:00 Mažius.
13:45 Provincialai Niujorke.
15:35 Policijos akademija 6. Miesto apgultis.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai.
21:45 Sąskaitininkas.
00:15 Mobilusis.
02:05 Suvaidink mano žmoną.
04:00 Programos pabaiga.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte“.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 2019 m. “F-1” čempionato
Brazilijos GP apžvalga
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT.
11.30 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
15.00 Skyrybos.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
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. Aktualių temų laida.
03.40 „24/7“.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Mano vieta.
06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:05 „Varom!“.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:40 „Lemtinga diena“.
12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13:45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Žalgiris - Neptūnas.
19:30 Žandaras Niujorke.
21:40 „Narkotikų prekeiviai“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:45 Greitojo reagavimo būrys.
02:00 Galutinis tikslas 5.

2019.12.02 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.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „La Maistas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Galutinis vaizdas“.
00:55 „Rezidentas“.
01:45 „Pasitikėjimas“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Kobra 11“.
04:55 PREMJERA „Vieniši tėvai“.
05:15 „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 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Domino.
00:20 „Akloji zona“.
01:15 Sąskaitininkas.
03:20 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. Žinių radijo laida.
10.00 Gyvenimas.
11.00 „Prokurorai”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kryptys LT.
12.50 Skyrybos.
14.00 Nauja diena.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Reporteris.
17.00 2019 m. “F-1” čempionato Abu
Dabio GP apžvalga
18.00 Reporteris.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
20.30 Viralas.
21.00 Laikykitės ten su A. Tapinu.
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio centre.
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00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
01.00 2019 m. “F-1” čempionato
Abu Dabio GP apžvalga.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.15 Reporteris.
03.55 Nauja diena.
04.35 Oponentai.
04.55 Gyvenimas.
05.35 „Pone prezidente”.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Stoties policija“.
09:15 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Nusikaltimų tyrėjai“.
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 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!.
21:00 Itališkas apiplėšimas.
23:15 Mirtinas ginklas 4.
01:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:50 „Gyvi numirėliai“.
03:35 „Visa menanti“.

2019.12.03 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.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Apgavikai 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 1.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 PREMJERA „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
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
„Kolumbiana“.
00:10 NAUJAS SEZONAS „Skubi
pagalba“.
01:10 „Rezidentas“.
02:00 „Pasitikėjimas“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
04:20 „Skubi pagalba“.
05:10 „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 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bet kokia kaina.
00:40 „Akloji zona“.
01:35 Domino.
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.
11.00 „Prokurorai”.
12.00 TV parduotuvė
12.15 Viralas.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Nauja diena.
15.00 „24/7“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
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. Informacinė publicistinė laida.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.15 Reporteris.
03.55 Nauja diena.
04.35 Viralas.
04.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.35 „Pone prezidente”.
06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Stoties policija“.
09:25 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
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 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!.
21:00 Požemių ugnis.
23:10 Itališkas apiplėšimas.
01:25 „Visa menanti“.
02:20 „Detektyvų istorijos“.

2019.12.04 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. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
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.
21:30 Ypatingas būrys.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Apgavikai 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
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02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 1.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
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
„Kol nenuėjau miegoti“.
22:25 „Vikinglotto“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Rezidentas“.
01:45 „Pasitikėjimas“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Skubi pagalba“.
04:55 „Vieniši tėvai“.
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 Bus visko.
13:00 „Tik tu ir aš“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Gaudyk laiką.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Krydas.
Gimęs kovoti.
01:10 „Akloji zona“.
02:05 Bet kokia kaina.
03:45 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT.
07.00 „Moterų daktaras“.
08.00 Nauja diena.
09.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
11.00 „Prokurorai”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente”.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Nauja diena.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
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.
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai“.
03.15 Reporteris.
03.55 Nauja diena.
04.35 Prokurorai 1/27.
05.00 „Pone prezidente”.
06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Stoties policija“.
09:25 „Paskutinis faras“.
10:25 „Daktaras Richteris“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Gelbėtojai - 112“.

18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!.
21:00 Tylos kodeksas.
23:05 Požemių ugnis.
01:10 „Visa menanti“.
02:05 „Detektyvų istorijos“.

2019.12.05 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.
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
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.
21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Ištikimybė.
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 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žmogus voras“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
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. Puiki diena mirti“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Makgaiveris“.
01:45 „Tėvynė“.
02:40 „APB“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Vieniši tėvai“.
05:10 „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 „Tik tu ir aš“.
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 Eilinis
Džo. Kerštas.
00:45 „Akloji zona“.
01:40 Krydas. Gimęs kovoti.
03:50 Alchemija VI. XYZ. Operos
fantomai.
04:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
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.
11.00 Laikykitės ten.
12.15 „Pone prezidente”.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
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 „Gyvybės langelis“.
02.10 Viralas.
02.30 „Prokurorai”.
03.15 Reporteris.
03.55 #NeSpaudai .
04.35 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
05.35 Viralas.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Paskutinis faras“.
10:35 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!.
21:00 Amerikos nindzė. Susidorojimas.
23:05 Tylos kodeksas.
01:05 „Visa menanti“.
02:00 „Detektyvų istorijos“.

2019 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. šaukiamas medžiotojų klubo „Nemunas“ (toliau – Klubas) visuotinis neeilinis narių susirinkimas, kuris vyks Druskininkų sav., Liepiškių km.,
Liepiškių g. 28.
Visuotinio neeilinio Klubo narių susirinkimo darbotvarkė:
1. Trijų buvusių Klubo narių, kurie 2019 m. balandžio 7 d.
Klubo valdybos sprendimu ir 2019 m. balandžio 27 d. visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimais buvo pašalinti iš
Klubo, prašymų dėl taikos sutarties sudarymo bylose Nr. e24552-970/2019, Nr. 2-5583-418/2019 ir Nr. 2-5582-418/2019
svarstymas ir sprendimų priėmimas.
2. Kiti klausimai.
Parduoda 1 kamb. butą su atliktu remontu 29 kv. 1 aukšte,
Veisiejų g. 10. Kaina – 35 500 Eur. Tel 8 639 52527

Atliekami būsto remonto darbai.
Tel. 8 621 15005

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius
santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 689 61667
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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
( b u v ę s b u i t i n i s)

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

Reikalingas meistras, galintis remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192

Tel. 8 674 61 640

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

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

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

Tel. 8 698 09590
Siūlomas darbas traktoriumi, javų kombainu arba miško
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

Reikalingas autošaltkalvis sunkiasvoriams automobiliams taisyti.
Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

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
Arbatinis grybas.
Tel. 8 609 28835

Špižinius radiatorius. Išsinešti
patiems. Tel. 8 686 08504
Nuostabaus grožio kačiukai:
rudas katinėlis ir raina katytė
ieško gerų, mylinčių šeimininkų.
Tel. 8 656 79427
Du maži, juodi kačiukai ieško
gerų šeimininkų. Tel. 8 699
37867
Pūkuotus, mielus kačiukus, tel.
8 655 14923

Ieško darbo
Vyras ieško darbo apdailos,
elektros srityse, statybose. Tel.
8 670 87679
25 m. jaunas vyras iš Varėnos
raj. dirbęs lentpjūvėje pagal
individualią veiklą miško darbus
ieško darbo. Be žalingų įpročių,
pareigingas. Tel. 8 607 74522
Plytelių klojėjas ieško darbo.
Tel. 8 628 56495
Moteris ieško darbo slaugyti
ligonius, padėti jiems namų
ruošoje. Tel. 8 644 84291

Perka
Perka išsimokėtinai 4 kamb.
butą Druskininkuose, siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 654
82488
Perka garažą Baltašiškėje. Tel.
8 662 81354

Miškas, mediena, malkos
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795
Parduodamos supjautos malkos. Tel. 8 622 94035
Malkos kaladėmis. Tel. 8 656
38881
Parduoda pušines malkas. Tel.
8 699 47732
Parduoda kaladėlėmis malkas.
Tel. 8 608 70658
Nuoma
Išnuomojamas ilgalaikei nuo-

mai butas, 2 a. Merkinės g. 4.
Tel. 8 687 73835
2 kamb. butas Čiurlionio g. iki
birželio mėn. su baldais ir buit.
technika. Kaina – 250 Eur +
komun. mokesčiai. Tel. 8 617
41584

Žemės ūkio produkcija
Parduoda avis auginimui arba
mėsai, avižas Tel. 8 622 83325
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614
47247
Kviečiai, kvietrugiai, rugiai. Tel.
8 616 11588
Bulvės – 50 kg, 10 Eur.
Tel. 8 623 35267

Kiti daiktai
Pirties kieto kuro pečius.
Tel. 8 645 08267
Naujos uosio taburetės.
Tel. 8 618 20125

650 87433
Šaldytuvas „Snaigė 117-2“. Tel.
8 655 41008
Šildymo katilas Kostrzewa Twin
Bio 24 kW su 770 l kuro talpa ir
papildomu VIDE NET moduliu.
Kuras – granulės. Galima kūrenti malkomis. Pirktas 2015 m.
už 3334 Eur. Tel. 8 626 14199
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

Automobiliai ir jų dalys
3 Golfas, 1998 m. TA iki 202104, techniškai tvarkingas.
Tel. 8 624 95469
Žigulys I, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. Zaporožietis 968,
TA iki 2024 m. Tel. 8 682 98506
Skardiniai ratlankiai R16 (tvirt.
skylės 5 x 108), su žieminėmis
padangomis 215/55 R16, 4 vnt.
Kaina – 100 Eur. Tel. 8 675
35062

Televizorius su priedėliu, medalius ir ženkliukus. Tel. 8 626
38360
2 dujų balionai (vienas – tuščias, kitas – pusė dujų). Tel. 8
673 77414

Mini Cooper: 2003 m. juoda, 85
kW, benzinas 1,6 l, be defektų.
Tel. 8 684 71120

Naudotas odinis svetainės
komplektas 3+2. Kaina – 200
Eur. Tel. 8 614 42187
Dviratis „Scott“ aliuminis rėmas, diskiniai stabdžiai – 28
ratai, 3 x 9 pavaros, kaina –
130 Eur. Vokiškas, moteriškas
3 bėgių dviratis – 40 Eur. Galandimo staklės – 15 Eur. Žieminės padangos 195 x 65 x 15
su Audi – A4 diskais po 15 Eur.
Tel. 8 616 22884
Sauskelnės TENA FLEX-L,
TENA SLIP-L. Tel. 8 674 00450
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, boileris – 50 Eur ir dušo
kabina. Svetainės minkštas
kampas – 40 Eur, dvigulė ir
viengulė lovos, sofa, spinta ir
stalas. Tel. 8 616 48116
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

Parduodamas sodas Dainavos sodų g. (100 kv.m., 6 arų
sklypas, graži vieta, ribojasi su
mišku, šalia visos miesto komunikacijos). Kaina – 54 000 Eur.
Tel. 8 672 27300
2 kamb. butas, 34 kv. m. 3
aukštas iš 9. Tel. 8 610 91301
Parduodamas 2k. 51 kv. m.
butas Gardino g. 33 name 7
aukšte, kaina – 39 500 Eur. Nerenovuotas. Tel. 8 650 27321
Parduoda dviejų kambarių, Antakalnio g.18, 48,50 kv.
Tel. 8 621 92956

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
Gyvenamasis namas Leipalingyje, 18 a sklypas. Kaina – 26
500 Eur. Tel. 8 626 64747
Parduodamas garažas prie
Jaunimo užimtumo centro. Tel.
8 648 75983
2 kamb. butas, 52 kv. m. Ateities g. 6, 4 a iš 9 a. Kaina – 36
000 Eur, tel. 8 620 80577

Nissan Qashqai 2007m., 1,5 l,
DCI, ruda spalva, klimato bei
kruizo kontrolė, TA 2021-09.
Kaina – 3800 Eur. Tel. 8 662
14026
Nissan X-trail, 2003 m. 2 komplektai padangų (vasarinės ir
žieminės), kaina – 2600 Eur.
Derinama. Tel. 8 615 43483

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

Parduodamas sklypas Mildos
g. (9 a, namų valda, miesto
komunikacijos, elektra, kraštinis
sklypas, šalia Nemuno). Kaina 65 000 Eur. Tel. 8 672 27300

Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 kamb. butas
(28, 8 kv. m.), 2 aukštas, Vytauto g. 12. Renovuotas namas,
tel. 8 687 47514
Parduodama sodyba Varėnos
raj. Žeimių k. gražioje ramioje vietoje, sklypas ribojasi su
Nemunu, šalia sodyba, teka
upelis. 30 a namų valda. Yra
sodas ir kiti ūkiniai pastatai,
didelis garažas. Žemės sklypo
plotas – 6, 4100 ha, iš jo miško
žemės plotas – 1, 2500 ha. Tel.
8 611 32291
Parduodamas namas Ricielių
kaime, gera vieta, 28 a namų
valda, kaina – 35 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567
Skubiai parduodamas namas
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas
– 7, 13 a, kaina – 15 500 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodami 1-2 kambarių butai
su daline apdaila naujos statybos name Gardino g. 56 G
prie Alkos I tvenkinio. Tel. 8 687
37575
Parduodamas 2 k. 50, 69 m2
butas 5/5 aukšte Liškiavos g.
Kaina – 33 900 Eur. Tel. 8 687
37575
2 kamb. butas, 1, 5 a iš 5 a, 50,
44 kv. m. Renovuotas namas,
Ateities g. 30 A. 2 balkonai, galima padaryti ir ofisą. Tel. 8 621
77721
Parduodamas sklypas Neravų
g. 35I (12 a, namų valda, miesto
komunikacijos, elektra, prie pat
miesto ribos). Kaina – 22 000
Eur. Tel. 8 672 27300

Išnuomoju šiuolaikiškai
įrengtas patalpas
Vilnius al. 10-17

Tel. 8 644 40333

Atiduodame naudotas lovas
1,20 m pločio ir 1,60 m pločio.
Tel. 8 698 19464

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708

Dovanoju mielus, pūkuotus kačiukus. Tel. 8 655 14923
Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus
santechnikos darbus. Tel. 8 626 86023

Bulvės – 50 kg, 10 Eur.
Tel. 8 623 35267
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UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras
AQUA“ padalinys Druskininkų gydykla kviečia prie
komandos prisijungti valytoją. Atlyginimas – 678 Eur.
Daugiau informacijos suteiks ekonomė telefonu

8 615 84047

