
2020 m. lapkričio 5 d.                                      Savaitraščio Nr. 279                           Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Karantino metu 
Druskininkų 
savivaldybės

 administracija, 
seniūnijos ir viešojo 
sektoriaus įstaigos 

dirbs nuotoliniu 
būdu 

4 psl.

Keleivių ir 
darbuotojų 

saugumui – rūko 
dezinfekcinė 

sistema

M. Sankauskas: „Jeigu nori džiaugtis gyvenimu, 
niekas tau nesutrukdys“

Druskininkuose „Dūzgia par-
duotuvę“ prieš metus atida-
ręs 36-erių Marius Sankaus-
kas – akivaizdus pavyzdys, 
kad stipriai asmenybei įgy-
vendinti svajones nesutrukdo 
net didžiausios gyvenimo ne-
gandos. 

Būdamas vos devyniolikos, 
Marius patyrė siaubingą ava-
riją, po kurios vaikino gyveni-
mas apsivertė aukštyn kojom – 
nuo to laiko jis nevaikšto. Nors 
atsitiesti prireikė laiko, šian-
dien jaunas vyras savo pavyz-
džiu rodo, kad viskas gyveni-
me įmanoma, jeigu tik labai 
nori. Ir primena, kokių nereikš-
mingų problemų žmonės kar-
tais sau prisikuria ir apsunkina 
savo gyvenimus. Besišypsan-
tis ir su kiekvienu sutiktu žmo-
gumi nuoširdžiai bendraujantis 
Marius įveikė realius gyvenimo 
jam siųstus išbandymus, nenu-
stojo džiaugtis gyvenimu, kur-
ti planus ir dalintis gerumu su 
aplinkiniais. 

– Likimas pačiam nepagailėjo 
išbandymų. Dar nebaigęs mo-
kyklos, patekote į avariją, kuri 
gyvenimą apvertė aukštyn ko-
jom. Tačiau sunkumai, panašu, 
patį tik užgrūdino?

– Tikrai, tokio likimo posūkio nesi-
tikėjau. Man buvo vos 19 metų, pati 
jaunystė. Iki tol daug sportavau, kū-
riau kitokius ateities planus, tačiau 
ta lemtinga avarija viską pakorega-
vo. Nesuvaldžiau motociklo, kuriuo 
važiavau, jis užkrito man ant nu-
garos ir sutraiškė stuburą. Po šios 
traumos teko iš naujo mokytis gy-
venti, jau supratus, kad galbūt nie-
kada nevaikščiosiu.

Laimė, kad po avarijos besigy-
dydamas Kauno klinikose, sutikau 
labai profesionalų kineziterapeu-
tą, kuris padėjo sugrįžti į gyveni-
mą. Dėkingas ir jam, ir savo tė-
vams, kurie padarė viską, kad 
nelikčiau prikaustytas prie lovos.

Žinoma, ne viskas iš karto tapo 
labai gerai. Teko praeiti ilgoką su-
sitaikymo su likimu etapą. Nuošir-
džiai patariu į panašią bėdą pate-
kusiems žmonėms praeiti jį kuo 
greičiau. Nes tame etape gali ir 
įstrigti. O po to gali būti dar sun-
kiau persilaužti ne tik morališkai, 
bet ir fiziškai. Baisiausia, kad gali 
pradėti patikti nieko neveikti, kai 
visi tavimi rūpinasi... 

Laimė, aš supratau, kad toks pa-
togumas neprilygs galimybei būti 
savarankiškam ir pačiam veikti 
tai, kas tau patinka, savarankiš-
kai užsidirbti. O man tikrai svarbu 
dirbti, reikia prasmingo užimtumo.

– Patirta nelaimė Jūsų nesu-
stabdė, tik pakreipė gyvenimą 
kita vaga?

– Taip, gyvenimas tikrai pasikei-
tė. Kai jau galėjau savarankiškai 
judėti vežimėliu, su tuomete drau-
ge teko išvykti ir į užsienį, ieško-
ti laimės svetur. Anglijoje gyvenau 

Nors atsitiesti prireikė laiko, šiandien M. Sankauskas savo pavyzdžiu rodo, kad viskas gyvenime įmanoma, jeigu tik labai nori/Rober-
to Kisieliaus nuotrauka 9 psl.
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šešerius metus. Patiko, bet savas 
ten nesijaučiau, nors sutikau labai 
daug draugiškų žmonių. 

Žinoma, norėjau dirbti ir užsi-
dirbti, bet ten greičiausiai galima 
susirasti fizinį darbą. Kai nuvykau 
į Angliją, kreipiausi į užimtumo 
tarnybą. Bet neįgaliam žmogui, 
neturinčiam profesijos, įsidarbinti 
ofise praktiškai neįmanoma. 

Išsiskyrė ir mūsų su drauge ke-
liai. Teko grįžti į Lietuvą. Taip su-
tapo, kad, grįžus namo, per mė-
nesį netekau mamos, su kuria 
siejo labai stiprus ryšys. Tai buvo 
didžiausias mano patirtas skaus-
mas. Net stipresnis už tą, kurį pa-
tyriau, praradęs galimybę vaikš-
čioti. Mama buvo man labai 
artima, tikra sielos draugė, kuri 
suprato ir visada palaikė. 

Prieš užgęstant jos gyvybei, 
mama man dar spėjo pasakyti: 
„Mariau, aš noriu, kad tu būtum 
laimingas ir darytum tai, kas tau 
suteikia daugiausiai džiaugsmo“. 
Tada pagalvojau, kad taip ir dary-
siu. Iš pradžių – vardan mamos. 

O kai pradėjau taip gyventi, ir pa-
čiam pasidarė geriau. Tarsi savai-
me pradėjo nutikti geri dalykai. 

Ir dabar dar pagalvoju, kad vis 
dėlto man gyvenime nutiko dau-
giau gerų, o ne blogų dalykų. Ma-
nau, jei pats esi pozityvus, tada 
net bloguose dalykuose stengiesi 
įžiūrėti gėrį. Tada tarsi pats trauki 
tokius pat pozityvius žmones. 

Aš stengiuosi gyventi čia ir da-
bar. Nekurti didelių planų ateičiai, 
o viską daryti tuoj pat. Nes jei-
gu kažką labai atidėlioji, likimas 
nepagaili išbandymų, tarsi ste-
bi, kaip tu su vienu ar kitu iššū-
kiu susidorosi. Tikrina, kiek vidu-
je esi stiprus žmogus, kiek galėsi 
ištverti.

– Minėjote, kad po nelaimės 
Jus labai palaikė šeima.

– Šeima buvo, yra ir, manau, 
bus didžiausias mano ramstis. 
Džiaugiuosi puikiais santykiais 
su broliu Dariumi, tėčiu. Jaunėlis 

5 psl.
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Nauja realybė – Kroatijoje turėjęs vykti tarptautinio projekto 
„Turizmui draugiški miestai“ susitikimas organizuotas nuotoliniu būdu

Spalio 29-30 d. surengtas 
nuotolinis tarptautinio projek-
to „Turizmui draugiški mies-
tai“ partnerių susitikimas, 
kurio tikslas – aptarti dėl CO-
VID-19 susidariusią situaciją 
turizmo sektoriuje skirtingo-
se šalyse, pasidalinti patirti-
mi, sužinoti, kaip turizmą vys-
tantys miestai sprendžia su 
tuo susijusias problemas, pa-
koreguoti projekto veiklas, at-
sižvelgiant į susiklosčiusią si-
tuaciją. Susitikime dalyvavo ir 
Druskininkų savivaldybės at-
stovai.

Druskininkų savivaldybė pro-
jekte dalyvauja kartu su kitais 8 
Europos miestais: Genuja (Ita-
lija), Kaseresu (Ispanija), Vene-
cija (Italija), Dan Lerė-Ratdau-
nu (Airija), Krokuva (Lenkija), 
Braga (Portugalija), Rovaniemiu 
(Suomija) ir Dubrovniku (Kroa-
tija). Projektu siekiama page-
rinti miestų partnerių gebėjimus 

spręsti su darniu turizmu susiju-
sius iššūkius, įtraukiant visas tu-
rizmo plėtra suinteresuotas šalis 
bei vietos bendruomenę. Šiam 
tikslui kiekvienas miestas yra su-
būręs vietos grupes. Druskinin-
kų URBACT vietos grupės darbe 
dalyvauja Savivaldybės vadovai, 
turizmo ir investicijų sričių admi-
nistracijos specialistai, Turizmo 
ir verslo informacijos centro dar-
buotojai, turizmo verslo, Druski-
ninkų savivaldybės tarybos bei 
Druskininkų bendruomenės at-
stovai. Bendradarbiaudami, pro-
jekto partneriai dalijasi patirtimi, 
su kokiomis problemomis su-
siduria plėtodami turizmą savo 
miestuose, ekspertė padeda kar-
tu ieškoti sąlyčio taškų ir spren-
dimo būdų.

Pastarojo susitikimo metu par-
tnerių nuotaikos nebuvo itin op-
timistinės. Pandemija stipriai 
pakoregavo situaciją visuose iki 
šiol daugybės turistų sulaukda-

vusiuose Europos miestuose. 
Jei iki COVID-19 krizės, pavyz-
džiui, Krokuva, Venecija ir Du-
brovnikas sprendė didelių turis-
tų srautų suvaldymo problemas, 
o Druskininkai bei trečias pagal 
dydį Portugalijos miestas Bra-
ga vis dar siekė auginti turis-
tų skaičių, išsaugant miestų au-
tentiškumą. Po pasaulį ir Europą 
išplitusi COVID-19 pandemija 
stipriai kirto turizmo sektoriui, 
ir dabar visi miestai sprendžia, 
kaip išgyventi šio sektoriaus 
įmonėms ir kaip vėl saugiai pri-
sivilioti turistus į savo miestus. 
Susitikimo metu kiekvienas par-
tneris pristatė padėtį savo mies-
te ir šalyje, pasidalijo geraisiais 
pavyzdžiais, kaip suvaldyti situ-
aciją. Druskininkų atstovai kole-
goms partneriams pristatė naci-
onalinį turizmo skatinimo planą 
„Atostogos medikams“ ir unika-
lią Druskininkų savivaldybės ru-
dens akciją „Nusipelnau atosto-

gų“, skirtą visiems, norintiems 
pailsėti Druskininkuose. Kroku-
vos idėja turistams „Būk turis-
tas savo mieste“ ragino vietinius 
pažinti savo miestą iš naujo ir, 
leidžiant pinigus, skatinti vieti-
nį smulkų ir vidutinį verslą. Kiti 
miestai, kaip ir Druskininkai, at-
vėrė viešąsias erdves kavinėms 
ir restoranams. Taip pat aptar-
ta, kokios pagalbos miestai su-
laukia arba nesulaukia iš savo 
valstybių. Susitikimo metu Euro-
pos miestų pasidalintos įžvalgos 
ir kovos su COVID-19 pande-
mija patirtis buvo naudinga vi-
siems partneriams. Situacija yra 
tikrai dramatiška visose šalyse, 
o kartu priimti iššūkius yra gero-
kai lengviau.

Tai jau antras nuotoliniu būdu 
surengtas projekto susitikimas. 
Šįkart susitikimas turėjo įvyk-
ti Kroatijos mieste Dubrovnike. 
Kitas numatomas po 3 mėn. Ar 
jis vyks tiesiogiai, ar nuotoliniu 

būdu, parodys laikas.
Nors nuotoliniai susitikimai turi 

savų pliusų (mažesnės laiko, fi-
nansinės sąnaudos), tačiau visi 
projekto partneriai sutiko, kad 
toks būdas yra gerokai mažiau 
patrauklus. Taip sudėtingiau su-
prasti kiekvieno miesto turizmo 
poreikius, istorinį kontekstą ir ak-
tualias problemas bei keistis ge-
rąja patirtimi.

Kviečiame sukurti Kalėdų pasaką ir dalyvauti kalėdinių eglučių konkurse!
Jau devintus metus, artėjant gražiausioms metų šventėms, Druskininkų savi-

valdybė kviečia visas Druskininkų įstaigas, įmones, organizacijas ir bendruo-
menes dalyvauti Kalėdinių eglučių konkurse bei sukurti išskirtinę Kalėdų pasa-
ką sau, savo šeimai ir kurorto svečiams. Tegul Jūsų sukurtų originalių, ryškių 
ir spindinčių eglučių dėka Druskininkuose Kalėdos bus pačios šviesiausios!
Originaliausių eglučių kūrėjams bus įteikti simboliniai apdovanojimai. Kaip 

ir kasmet, originaliausias metų eglutes išrinks profesionalių menininkų ko-
misija bei druskininkiečiai ir miesto svečiai, balsuodami socialiniame tinkle 
„Facebook“.
Kviečiame registruotis iki lapkričio 20 d. bit.ly/egluciu_registracija
Eglučių statymo dienos – lapkričio 30-gruodžio 3 d., Kalėdinių eglučių par-

ko atidarymas – gruodžio 4 d. 
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 53 975
Registracijos formą rasite Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.drus-

kininkusavivaldybe.lt
Sukurkime kalėdinį stebuklą sau, savo artimiesiems ir kurorto svečiams!
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Patvirtintos paraiškos dėl saulės elektrinių įrengimo 
ant Savivaldybės biudžetinių įstaigų stogų

Ant Druskininkų savivaldybės 
įstaigų: mokyklų, darželių, svei-
katos priežiūros įstaigų ir savi-
valdybės administracijos pas-
tato stogų per ateinančius 18 
mėnesių bus įrengtos saulės 
elektrinės, prisidėsiančios prie 

aplinkos tausojimo ir leisian-
čios sutaupyti biudžeto lėšų.

Praėjusią savaitę LR Aplinkos 
apsaugos ministerija patvirtino 
didžiąją dalį Druskininkų savival-
dybės pateiktų paraiškų dėl sau-
lės elektrinių įrengimo. Iš Klimato 

kaitos programos lėšų Druskinin-
kams skirti 349 969 eurai. Prie 
projekto biudžeto lėšomis taip 
pat prisidės ir Druskininkų savi-
valdybės administracija – ben-
dra projekto vertė – beveik 440 
tūkst. eurų.

„Druskininkams, kaip eko-
logiškam, gamtą mylinčiam ir 
puoselėjančiam kurortui, šis 
projektas yra labai reikšmin-
gas. Įrengę saulės elektrines, 
sumažinsime išlaidas elek-
tros energijai, padidinsime 
elektros energijos vartojimo 
efektyvumą, tuo pačiu prisi-
dėsime prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ma-
žinimo. Mūsų skaičiavimais, 
elektrinių atsipirkimo trukmė 
– apie 2,5 metų“, – sakė Drus-

kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas

Užsisakius leidimus reklamai ar medžių kirtimui 
el. būdu, juos gausite dvigubai greičiau

Nuo lapkričio 1 d. naujiena 
gyventojams – užsisakant lei-
dimus reklamai ar medžių kir-
timui elektroniniu būdu, bet ku-
riai iš šių paslaugų suteikimo 
terminas mažinamas dvigubai!

Savivaldybės administracijai itin 
svarbi gyventojų aptarnavimo bei 
teikiamų paslaugų kokybė, kie-
kvienais metais stengiamasi to-
bulinti aptarnavimo sistemą, diegti 
naujoves, mažinti gyventojų naštą 
užsisakant administracijos teikia-
mas paslaugas.

Atsinaujinant bei modernėjant 
visoms gyvenimo sritims, Drus-
kininkų savivaldybė siekia ska-
tinti gyventojus užsakinėti admi-
nistracines paslaugas elektroniniu 
būdu, taip taupant savo laiką.

Šiuo metu užsisakant leidimą re-
klamai, paslaugos suteikimo tru-
kmė yra 20 darbo dienų, o leidimo 
kirsti ar genėti medžius/krūmus – 
net 30.

Leidimo įrengti išorinę reklamą 
savivaldybės teritorijoje išdavi-
mas, įspėjimas apie galimą leidi-
mo galiojimo sustabdymą, galioji-

mo panaikinimasbei leidimo kirsti, 
persodinti, pašalinti, genėti saugo-
tinus medžius ir krūmus išdavimo 
terminas trumpinamas dvigubai 
tuo atveju, jei paslauga užsakoma 
elektroniniu būdu, prisijungiant per 
el. valdžios vartus.

Tokiu būdu leidimą reklamai gy-
ventojas gaus vos per 10 darbo 
dienų, o leidimą kirsti ar genėti 
medžius/krūmus – vos per 15 dar-
bo dienų.

Deja, pildant popierines prašymo 
formas leidimams gauti, paslaugų 
termino mažinimas negalioja. Už-
sisakant savo paslaugas interne-
tu, gyventojai ne tik sutaupys savo 
laiko, tačiau ir užsakomą paslaugą 
gaus dvigubai greičiau, niekur ne-
išėję iš namų.

Savivaldybės specialistai anali-
zuos, kiek paslaugų bus užsaky-
ta el. būdu, o ateityje planuojama 
trumpinti ir kitų, el. būdu užsako-
mų leidimų, išdavimo terminus.

Labai kviečiame gyventojus už-
sakinėti paslaugas el. būdu, tokiu 
būdu prie šios naujos iniciatyvos 
prijungiant ir kitas teikimas pas-

laugas!
Leidimo kirsti, persodinti, paša-

linti, genėti saugotinus medžius ir 
krūmus išdavimas prisijungimo per 
elektroninius valdžios vartus nuo-
roda – https://www.epaslaugos.
lt/portal/service/43647/23340

Kilus daugiau klausimų dėl sutei-
kiamos paslaugos, prašome kreip-
tis nurodytais kontaktais:

Agnė Baranauskaitė: elektro-
niniu paštu – agne.baranauskai-
te@druskininkai.lt arba telefonu (8 
313) 53 442.

Leidimo įrengti išorinę reklamą 
savivaldybės teritorijoje išdavi-
mas, įspėjimas apie galimą leidi-
mo galiojimo sustabdymą, galioji-
mo panaikinimas prisijungimo per 
elektroninius valdžios vartus nuo-
roda – https://www.epaslaugos.
lt/portal/service/42526/23340

Kilus daugiau klausimų dėl sutei-
kiamos paslaugos, prašome kreip-
tis nurodytais kontaktais:

Edita Česnulienė: elektroniniu 
paštu – edita.cesnuliene@druski-
ninkai.lt arba telefonu (8 313) 52 
190.

Atlikus vandens gerinimo įrenginių, esan-
čių M. K. Čiurlionio g., rekonstrukciją, druski-
ninkiečiai ir kurorto svečiai gers dar kokybiš-
kesnį vandenį/Asociatyvi nuotrauka

NVO kviečiamos įregistruoti savo statusą
Nevyriausybinės organizaci-

jos (NVO) jau gali įregistruo-
ti savo statusą Registrų cen-
tre. Šis statusas leis ne tik 
lengviau identifikuoti visuo-
menės labui veikiančias aso-
ciacijas, labdaros ir paramos 
fondus ar viešąsias įstaigas, 
bet ir turėti tikslesnius duome-
nis apie šalyje veikiančias ne-
vyriausybines organizacijas, 
padės kuriant NVO duomenų 

bazę, leisiančią visuomenei ir 
atsakingoms valstybės insti-
tucijoms pasitikrinti, ar atitin-
kama organizacija veikia skai-
driai. Paprasti piliečiai, prieš 
aukodami, turės galimybę pa-
sitikrinti, ar konkreti organiza-
cija atstovauja pilietinei visuo-
menei.

Įregistruoti NVO statusą ne-
sudėtinga – tai galima pada-
ryti nemokamai, iš namų pri-

sijungus prie Registrų centro 
savitarnos. Savitarnos sistemo-
je organizacijos vadovas vos 
per kelias minutes gali užpildy-
ti ir pateikti prašymą įregistruo-
ti Nevyriausybinės organizaci-
jos žymą. 

Detali instrukcija, kaip pateik-
ti prašymą, patalpinta Registrų 
centro internetinėje svetainėje 
www.registrucentras.lt 
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Aptarti aktualūs vandentvarkos 
klausimai ir kitąmet planuojami 

darbai

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės vadovai ir 
UAB „Druskininkų vandenys“ 
specialistai aptarė vandentvar-
kos aktualijas, šiuo metu atlie-
kamus ir 2021 metais planuoja-
mus darbus.

Ateinančių metų pradžioje pla-
nuojama užbaigti vandens gerini-
mo įrenginių, esančių M. K. Čiur-
lionio g., rekonstrukciją. Iš šių 
įrenginių vanduo tiekiamas vi-
sam Druskininkų miestui bei ša-
lia esančioms gyvenvietėms: Vie-
čiūnams, Neravams, Gailiūnams 
ir kitoms.

Druskininkai Lietuvoje garsėja, 
kaip bene švariausią vandenį tu-
rinti savivaldybė. Vanduo jau ati-
tinka visus tarptautinius geriamo-
jo vandens kokybės reikalavimus, 
tačiau, atlikus minėtas investici-
jas, vandens kokybė dar labiau 
pagerės. Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinaus-
kas akcentavo, kad Druskinin-
kams, tarptautinio lygio kurortui, 
itin svarbus labai geros kokybės 
vanduo: „Kituose miestuose gy-
ventojai susiduria su problema, 
kai tenka pirkti geriamąjį vande-
nį parduotuvėse. Druskininkuo-
se šios problemos niekada nebu-
vo. Kurorto svečiai ir džiaugiasi, ir 
stebisi, kad iš čiaupo bėga labai 
kokybiškas geriamasis vanduo. O 
jo kaina – viena iš mažiausių Lie-
tuvoje.“

Kitąmet planuojama pratęsti pa-
viršinių nuotekų tinklų tvarkymo ir 
atnaujinimo darbus, ypač susitel-
kiant į tas problemines vietas, ku-

riose po gausių liūčių ima kauptis 
lietaus nuotekos. Ypatingas dė-
mesys bus skiriamas ir Vijūnėlės 
upeliui, tekančiam po Druskininkų 
senamiesčiu.

Pasitarimo metu aptarti klau-
simai, susiję su nuotekų siurbli-
ne, esančia kurorto centre, šalia 
lenkto tiltelio. Šiemet sutvarkytas 
siurblinės estetinį vaizdas, spren-
džiamas siurblinės kvapų likvida-
vimo klausimas.

Druskininkų savivaldybė, ben-
dradarbiaudama su UAB „Drus-
kininkų vandenys“, iš Druskininkų 
savivaldybės Aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 
skirs lėšų, kad būtų suvaldyta iš 
siurblinės sklindančių kvapų pro-
blema. Kaip teigė UAB „Druski-
ninkų vandenys“ vadovas Min-
daugas Jaskelevičius, tam reikės 
apie 20 tūkst. eurų investicijų, 
skirtų specialaus ozonatoriaus 
įrengimui ir filtrų įsigijimui.

Susitikime taip pat diskutuota 
apie centralizuotos vandens tie-
kimo sistemos plėtros perspek-
tyvas, kalbėta apie centralizuotų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų sta-
tybos darbus.

Šiuo metu kaip tik pradedamas 
rengti labai svarbus dokumentas 
– Druskininkų savivaldybės van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo infrastruktūros plėtros speci-
alusis planas. Jame bus numatyti 
esminiai vandentvarkos klausimai 
– viešojo geriamojo vandens tie-
kimo ir nuotekų tvarkymo terito-
rijos bei infrastruktūros plėtros 
kryptys.

Atlikus vandens gerinimo įrenginių, esančių M. K. Čiurlionio g., rekonstrukciją, druskininkie-
čiai ir kurorto svečiai gers dar kokybiškesnį vandenį/Asociatyvi nuotrauka
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Šalyje paskelbus visuotinį karantiną, Druskininkų savivaldybės administracija, 
seniūnijos ir viešojo sektoriaus įstaigos dirbs nuotoliniu būdu 

Vyriausybei nusprendus, kad nuo 
lapkričio 7 dienos šalyje bus įvestas 
tris savaites truksiantis visuotinis ka-
rantinas, nuo lapkričio 9 dienos, pir-
madienio, keisis klientų aptarnavimo 
Druskininkų savivaldybės adminis-
tracijoje ir seniūnijose tvarka

Savivaldybės gyventojai bus kon-
sultuojami nuotoliniu būdu – el. 
paštu arba telefonu. 

Kontaktinės konsultacijos išimties 
tvarka bus teikiamos, tik iš anksto už-
siregistravusiems klientams, po nuo-
tolinės konsultacijos su specialistu. 

Specialistų kontaktus galima ras-
ti Druskininkų savivaldybės tinklapyje 
www.druskininkusavivaldybe.lt 

Kilus klausimams, Druskininkų savi-
valdybės administracija konsultacijas 
gyventojams teikia šiais telefonais: 

(8 313) 59 159; (8 313) 51 233; (8 313) 
55 355; (8 313) 52 347.

Registracija į kontaktines konsultaci-
jas Druskininkų savivaldybės adminis-
tracijoje ir Socialinės paramos skyriuje 
tel. 8 (3 13) 51 517.

Dėl konsultacijų ir registracijos kontak-
tinėms konsultacijoms Viečiūnų seniū-

nijoje skambinkite tel. (8 313) 47 919.
Dėl konsultacijų ir registracijos kontak-

tinėms konsultacijoms Leipalingio se-
niūnijoje skambinkite tel. (8 313) 43 360, 
socialiniais klausimais – (8 313) 43 369.

Informuojame, kad visiems į kontakti-
nę konsultaciją atvykusiems Druskinin-
kų savivaldybės administracijos ir se-
niūnijų klientams bus matuojama kūno 
temperatūra. 

Į kontaktinę konsultaciją atvykę gy-
ventojai privalo dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones, lai-
kytis saugaus atstumo ir asmens higi-
enos reikalavimų dezinfekuoti rankas. 

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, 
turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų požymių, tokių kaip kosulys, 
sloga, karščiavimas, pasunkėjęs kvė-
pavimas ir panašiai aptarnaujami ne-
bus. 

Visos savivaldybės viešojo sektoriaus 
įstaigos: biblioteka, muziejus, moky-
klos ir kitos bei kitas viešąsias paslau-
gas teikiančios įstaigos: AB „Šilumos 
tinklai“, UAB „Butų ūkis“, UAB „Druski-
ninkų vandenys“, Vandens parkas ir ki-
tos dirbs pagal Vyriausybės nustatytus 

režimus, atitinkančius jų veiklą.
Išsamią informaciją api įstaigų ir įmo-

nių darbo tvarką rasite jų tinklapiuose, 
o įstaigų ir įmonių sąrašą – savivaldy-
bės tinklapio skiltyse: SAVIVALDYBĖS 

ĮSTAIGOS ir SAVIVALDYBĖS VALDO-
MOS ĮMONĖS. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Vyriausybei nusprendus, kad nuo lapkričio 7 dienos šalyje bus įvestas tris savaites truksiantis visuotinis karan-
tinas, nuo lapkričio 9 dienos, pirmadienio, keisis klientų aptarnavimo Druskininkų savivaldybės administracijoje ir 
seniūnijose tvarka/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

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
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brolis man labai padeda. Padė-
jo man, įsirengiant namus. Mano 
parduotuvei logotipą ir dekoraci-
jas pats sukūrė. Džiaugiuosi bro-
lio talentais – jis laisvalaikiu tokių 
nuostabių dalykų iš metalo, me-
džio sukuria!

O tėtis po nelaimės namuose 
man pritaikė visą aplinką, pats su-
meistravo įvairius įrenginius, ku-
riais naudodamasis galėjau pir-
miausia atsikelti iš lovos, vėliau 
– lavinti judėjimo įgūdžius. Jis net 
liftą pats įrengė! 

– Su tėvais gyvenote Kau-
no krašte. Kodėl verslą plė-
toti ėmėtės būtent Druskinin-
kuose?

– Man visada norėjosi su maistu 
susijusio verslo. Tada sukau gal-
vą, ko konkrečiai imtis. Sumaniau 
atidaryti parduotuvę, kurioje pre-
kiaučiau mėsos gaminiais. Svars-
čiau, kurioje Lietuvos vietoje būtų 
paklausiausia tokia produkcija. Ir 
patraukliausi pasirodė Druskinin-
kai. Įvertinau ir Druskininkus ap-
lankančių turistų srautus, ir vieti-
nių gyventojų pirkimo įpročius. 

Be to, Druskininkus buvau įsi-
mylėjęs, kai dar net negalvojau 
apie parduotuvės atidarymą. Jei 
tik būdavo geresnis oras, iš Gar-
liavos visada važiuodavome į 
vandens parką, vaikščiodavome 
Vilniaus alėja. Pastebėjau, kad 
kada beatvažiuodavome į Drus-
kininkus, čia visada būdavo ko-
kia nors šventė. Toks ypatingas 
miestas man atrodė šis kurortas. 

– Greitai bus metai, kai dirba-
te Druskininkuose. Kaip Jums 
čia patinka?

– Man labai patinka ir Druski-
ninkai, ir čia gyvenantys žmonės 
– jie šilti, draugiški. Džiaugiuosi, 
kad jau yra ir nuolatinių mano pir-
kėjų ratas. Su jais užsimezgė itin 

draugiškas ryšys.
– Manote, kad čia mažos par-

duotuvėlės privalumas, kai 
žmogus, atėjęs apsipirkti, gali 
ir pabendrauti, pasitarti, kai 
kiekvienam klientui skiriama 

dėmesio?
– Tikrai, džiaugiuosi kiekvienu 

pas mane atėjusiu žmogumi. Su 
kiekvienu nuoširdžiai bendrau-
ju, nesvarbu, kiek ir ko jie perka. 
Kartais vyresnio amžiaus žmo-
nės užsuka ne tik pirkti maisto, 

bet ir tiesiog pabendrauti. 
Kai su žmogumi gražiai elgie-

si ir esi nuoširdus, jis apie tave 
papasakos ir savo artimiesiems, 
pažįstamiems. Ir šie nebijos už-
sukti. O man tiesiog patinka 
bendrauti su žmonėmis. 

– Kadangi gyvenime Jus trau-
kia tik geri dalykai, ko gero, ir 
savo parduotuvėje parduodate 
tik geriausius produktus? Jūs 
akcentuojate, kad Jums labai 
svarbu gyventi Lietuvoje, myli-

te viską, kas lietuviška?
– Pradėdamas dirbti, turėjau 

nusistatęs tam tikrus kriteri-
jus. Kad būtų lietuviška ir labai 
kokybiška produkcija, tiekė-
jai savo gaminių nepardavinė-
tų dideliais kiekiais didžiuosiuo-
se prekybos centruose. Galiu 
paminėti senas tradicijas ir re-
ceptūras išsaugojusią „Dvaro 
mėsą“, tiekiančią tik aukščiau-
sios kokybės ir labai skanius 
gaminius. Pas kitus gamintojus 
tokių produktų nerasi. 

Tikrai kokybiški ir labai skanūs 
įmonės „Broileta“ gaminiai. Ypač 
– kalakuto kumpis ir vištienos 
dešrelės. 

Bendraujame su „Pilnų namų“ 
bendruomene. Iš pradžių ten gy-
venantiems žmonėms skirdavau 
produktų. O kai sužinojau, kad 
jie patys augina žoleles, pradėjau 
prekiauti ir jų užauginta produkci-
ja. Man svarbu, kad jie patys au-
gina tas žoleles, kuria arbatas ar 
prieskonius.

Dar galima rasti originalų ir la-
bai sveiką produktą – kombu-
chą, raugintos arbatos gėrimą. 
Tie, kas žino šio produkto ver-
tę, džiaugiasi mano parduotuvė-
je jį radę, nes jį gamina patikima, 
mano manymu, Roberto Burnei-
kio bendrovė.

– Koks paties mėgstamiau-
sias patiekalas, kurį visada re-
komenduotumėte?

– Labai rekomenduoju naujieną 
– vytintą dešrą. Ji tikrai labai ska-
ni. Siūlau ir originalaus skonio rū-
kytą kumpį. Rekomenduoju laši-
niuotį, vengriško tipo lašinius su 
česnakais ir paprika, kurie tar-
si tirpsta burnoje. Beje, aš visus 
naujus gaminius pirmiausia para-
gauju pats, kad žinočiau, ką pa-
tarti pirkėjams. 

– O kaip Jums sekasi gyven-
ti Druskininkuose? Ar randate 
čia sau veiklos? Ar aplinka pri-
taikyta neįgaliesiems? 

– Labai džiaugiuosi, kad esu 
čia. Fantastiškas miestas! Šia-
me mieste tikrai pasirūpinta 
žmonėmis, kurie juda vežimė-
liuose. Visur, kur norėjau, pate-
kau be vargo. 

Myliu gamtą, todėl man sma-
gu pasivažinėti po miesto par-
kus. Pakeliui sutinku mielų žmo-
nių, grožiuosi sutvarkyta aplinka, 
gėlynais. Man atrodo, kad žmonės 
Druskininkuose labiau atsipalaida-
vę, šypsosi, gerų emocijų suteikia. 
Gal tikrai todėl, kad čia kurortas? 

– Kokių pomėgių turite? 
Kas suteikia daugiausia 
džiaugsmo?

– Mano didžiausia silpnybė – au-
tomobiliai. Dar labai patinka ben-
drauti su žmonėmis. Džiaugiuosi, 
kad Druskininkuose susipažinau 
su daugybe puikių žmonių. Su kai 
kuriais net susidraugavome. La-
bai vertinu ir jų draugišką pagal-
bą, kurios kartais prireikia. 

– Kokių planų turite?
– Manau, kad, jeigu gyvenime 

lemta kam nors nutikti, taip ir atsi-
tiks. Žinoma, norėčiau, kad vers-
las būtų sėkmingas. Norėtųsi er-
dvesnių patalpų, kad galėčiau 
pirkėjams pasiūlyti ir šviežios mė-
sos ar žuvies. 

Dar norėčiau teikti maisto pri-
statymo į namus paslaugą. Ji 
ypač aktuali dabar, iškilus grės-
mei dėl COVID-19. 

Parengė Laima Rekevičienė

M. Sankauskas: „Jeigu nori džiaugtis gyvenimu, niekas tau nesutrukdys“Atkelta iš 1 psl.

„Dūzgia parduotuvė“ įsikūrusi L. Giros g. 19, Druskininkuose/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Marius džiaugiasi brolio Dariaus sukurtu parduotuvės logotipu ir dekoracijomis/Roberto Kisieliaus nuo-
trauka

„Dūzgia parduotuvėje“ pirkėjams siūloma tik aukščiausios kokybės lietuviški produktai/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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„Džiugučiai“ – vaikai, pripildyti džiaugsmo

Važiuojant gerai visiems pa-
žįstamo Druskininkų kurorto 
apylinkėmis ir grožintis tais di-
dingais, gydomųjų galių turin-
čiais miškais, nejučiomis akį 
patraukia graži, aukšta, ir tuo 
pačiu kukli bažnyčia. Iš pažiū-
ros, atrodo, paprasti, niekuo 
neišsiskiriantys Dievo namai, 
tačiau retas žino, koks gyve-
nimas verda už uždarų Ratny-
čios bažnyčios durų. Šioje pa-
rapijoje jau šešerius metus 
gyvuoja vaikų dienos centras 
„Džiugučiai“ – vaikai pripil-
dyti džiaugsmo. Pavadinimas 
skambus, kupinas linksmybių 
ir juoko, tačiau, nepaisant to, 
jis slepia kiek kitokią, širdį vir-
pinančią istoriją. 

Prieš septynerius metus po 
sunkios ir varginančios kovos 
su klastinga liga – vėžiu – už-
geso paauglio Džiugo gyvybė, o 
kartu su ja ir džiaugsmo bei vil-
ties ugnelės šio vaikino artimųjų 
ir tėvų akyse. Nepaisant to, šei-
ma, patyrusi netektį ir užgožta 
slogios rutinos, nepasidavė. Ne-
užsidarė nevilties ir gilaus liūde-
sio kupiname kambaryje, atrado 
jėgų suimti save į rankas ir išdrį-
so judėti toliau. Tikėjimo, atjau-
tos ir vilties vedina šeima kartu 
su bičiule Šv. Apaštalo Baltra-
miejaus parapijos namuose 2014 
metų kovo 29 dieną atidarė vaikų 
dienos centrą „Džiugučiai“. Praė-
jus šešeriems metams po „Džiu-
gučių“ įkūrimo, centrą lanko be-
maž 50 vaikų iš įvairių šeimų. Ir 
jų skaičius nuolat auga – atsi-
randa vis daugiau vaikų, norin-
čių patekti į šią gražią ir draugiš-
ką šeimą. 

Nuo pat centro įkūrimo iki šios 
dienos vaikais rūpinasi dvi mo-
terys, kurios ne tik padeda jiems 
paruošti namų darbus, bet ir ugdo 
vaikų ir šeimų katalikišką sąmo-
ningumą, bendravimo įgūdžius ir 
bendruomeninės savivokos plė-
trą, įtraukdamos jaunuolius į vei-
klą savanorystės pagrindu or-

ganizuojant bendruomeninius 
renginius parapijoje. Be viso to, 
vaikams atsidavusios moterys 
moko juos atpažinti savo ir draugų 
jausmus, paaiškina, kaip tinkamai 
į juos reaguoti. Jos organizuoja 
turiningą laisvalaikį savaitgalių ir 
atostogų metu – stovyklauja, va-
žiuoja į ekskursijas, rengia dvira-
čių žygius ir daug kitų veiklų. 

Svarbu paminėti, kad šiame 
centre yra suburta savanorių gru-
pelė, kurią centro įkūrėjos ruošia 
savanorystei. Jie dalyvauja soci-
alinėse akcijose: „Myliu tėvynę“, 
„Maisto bankas“, „Darom“ ir pa-
našiose. Vaikų dienos centre vyk-
domų veiklų metu yra stengiama-
si atitraukti jaunuolius nuo žalingo 
aplinkos poveikio bei galimų pri-
klausomybių. 

„Džiugučių“ centro įkūrėjos 
ugdo ir rūpinasi šia gausia šeima. 
O, vykdant tiek daug veiklų, reikia 
tikrai nemažai. Kūrybinėms dirb-
tuvėms visada reikalingi įvairūs 
karoliukai, vielutės, dažai ar kli-
jai. Jų neretai pristinga. Vadovės 
rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet 
ir moko gaminti įvarius maisto pa-
tiekalus. Viskuo aprūpinti tokį būrį 
vaikų nėra lengva, tačiau mote-
rys nesiskundžia. Paklausus, ko 
joms labiausiai šiuo metu trūksta 
ir kas labiausiai nudžiugintų jų šir-
dis, puse lūpų prasitaria, kad bui-
ties darbus labai palengvintų nau-
ja elektrinė orkaitė su kaitlente, 
dulkių siurblys, skalbimo mašina, 
taip pat maža siuvimo mašina. O 
vaikams labai praverstų lentynos 
daiktams sudėti, sėdmaišiai, lavi-
nimo priemonės, žaislai ir kita. 

Artėja Kalėdos – stebuklų ir gerų 
darbų metas. Mes visi galime už-
sikrėsti šių moterų gerumu ir tuo 
tyru, magišku šventiniu laikotar-
piu dar ryškiau įžiebti džiaugsmo 
ugneles „Džiugučių“ dienos cen-
tro šeimai. Juk tam, kad pradžiu-
gintum žmogų, reikia tiek nedaug.

Akcijos organizatorių 
informacija

Šviečiančių moliūgų vakarai 
Kai šviesūs ir šilti vasaros va-

karai užleido vietą prieblandai 
ir vėsai, kai vis dažniau namuo-
se žiebiamos jaukios šviese-
lės, teikiančios ramybę ir šilu-
mą, Druskininkų gydyklų parko 
skverelį prie muzikinio fontano 
nušvietė smagių ir žaismingų 
žibintų, sukurtų iš fantastiškos 
rudeninės daržovės – moliūgų 
– ugnelės. Jau trečiąkart Drus-
kininkuose surengti Šviečian-
čių moliūgų vakarai, traukte 
traukė išėjusius pasivaikščioti 
kurorto svečius ir pačius drus-
kininkiečius.

Priešpaskutinį spalio savaitga-
lį visa Druskininkų bendruome-
nė – mokyklos, darželiai, preky-
bos centrai, įstaigos, restoranai, 
kaimynai, mamos, tėčiai ir vaikai, 
draugų kompanijos, darbo kolek-
tyvai buvo kviečiami pasitelkti kū-
rybinę fantaziją, pasigaląsti įran-
kius ir pasidaryti nedidelę šventę. 

Druskininkų gydyklų parke tarp 
geltonų klevo lapų įsikūrė žais-
minga šviečiančių moliūgų galeri-
ja: „Grand SPA Lietuva“ juodosios 
katės, UAB „Kautra“ Lynų keltu-
vas ir autobusas, „Eglės sanato-
rijos“ moliūgas-milžinas, „Snow 
Arenos“ slidininkas, centro AQUA 
aktyviosios pramogos, UPA Me-
dical SPA baltieji moliūgai, profe-
sinio mokymo centro „Žirmūnai“ 

karieta ir kiti.
Įstabias žibintų kolekcijas sukū-

rė ir į pasakų pasaulį, kuriame ge-
rosios jėgos kovoja su piktosiomis, 
nukėlė lopšelių-darželių „Žibutė“, 
„Bitutė“, Viečiūnų progimnazijos, 
„Atgimimo“ mokyklos fantastiški 
personažai: žvaigždutėmis ir širde-
lėmis išpuoštus moliūgus nutūpė 
bitutės, žavingą šypseną dovano-
jo kabėmis pasipuošęs linksmuo-
lis, čia skraidė vaiduokliai, kniaukė 
katinai, voratinklius mezgė vorai. 
„Ryto“ gimnazijos išdykėliai supo-
si sūpuoklėse, „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos didžiaakiai moliū-
gai nuo lietaus slėpėsi po klevo 
lapų skėčiu, išraiškingą šukuose-
ną demonstravo centro „Dainava“ 
šelmis ir apsikabinti pasirengęs 
JUC padūkėlis. Druskininkų „Ma-
xima XX“ moliūgėliai demonstravo 
metalo spalvų drabužių kolekcijas, 

ažūriniais raštais švietė Savival-
dybės administracijos, Leipalingio 
miestelio bendruomenės, kavinės 
„Vido malūnas“, viešbučio „Goda“ 
žibintai. Didžiuliame M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos name apsigy-
veno linksmi žmogeliukai, o štai iš 
kūrybinių dirbtuvių „Idėja Tau“ at-
keliavo tikri Helovino personažai, 
draugišką moliūgų šeimyną su-
kūrė „Giminių“ komanda. Moliūgų 
drožinėjimo meną išbandė Drus-

kininkų kultūros centro darbuoto-
jai, sukūrę ne mažiau įspūdingas 
instaliacijas. Daugiausia emoci-
jų sukėlė brangiausiu prekės žen-
klu pasaulyje papuoštas kultūri-
nės veiklos vadybininko Donato 
Lazausko moliūgas. Netikėtomis 
idėjomis ir raštais nustebino Lei-

palingio ir Viečiūnų laisvalaikio sa-
lių darbuotojų sukurti moliūgai.

„Moliūgų karaliaus“ rinkimuose 
balsų dauguma nugalėjo „Eglės 
sanatorijos“ moliūgas-milžinas.

Parengta pagal Druskininkų 
kultūros centro informaciją
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Paroda „Aukso vainikas 2020“ – šventė kūrėjams ir etno meno gerbėjams

Druskininkuose – dide-
lė šventė,  neseniai pasibai-
gė Vilniaus regiono konkur-
sinės liaudies meno parodos 
„Aukso vainikas 2020“ laure-
atų pagerbimo ceremonija, 
kuri, atsižvelgiant į naujas re-
komendacijas dėl COVID-19 
plitimo suvaldymo, buvo tie-
siogiai transliuojama per 
Druskininkų amatų centro 
„Menų kalvė“ „Facebook“ pa-
skyrą.

„Labai gaila, kad negalime su-
sitikti koncertų salėje, kurioje 
galėtume kartu pasidžiaugti lai-
mėjimais, vieni kitiems paspaus-
ti ranką,“ – sakė Ingrida Griniū-
tė, Druskininkų amatų centro 
„Menų kalvė“ vadovė. Ji patiki-
no, kad nė vienas parodos da-
lyvis neliks be dėmesio – jiems 
bus perduotos Druskininkų mero 
Ričardo Malinausko padėkos už 
lietuvių liaudies meno populia-
rinimą, tradicijų puoselėjimą ir 
simbolinės dovanėlės su nuošir-
džiausiais linkėjimais iš Druski-
ninkų.

Liaudies meistras – ne tik 
kūrėjas, bet ir visuomenės 
skonio ugdytojas

2020-uosius Lietuvos Res-
publikos Seimas paskelbė 
Tautodailės metais. Tai labai 
reikšminga liaudies meną ku-
riančiam žmogui – liaudies 
meistrui, tautodailininkui. Jei-
gu kūryba paremta tradicijomis, 
liaudies meistras jau peržengia 
kūrėjo ribas ir tampa visuome-
nės mokytoju, skonio ugdyto-
ju, tam tikra priešprieša kičui ir 
plagiatui.

Visoje Lietuvoje organizuoja-
mi šiai progai skirti įvairūs ren-
giniai. Konkursinė paroda „Auk-
so vainikas“ vykdoma kasmet, 
tik vis kitoje apskrityje, taip su-
darant galimybes su liaudies 
meno kūrėjų darbais susipažin-
ti dar didesniam ratui žmonių. 
Šiemetė paroda – jau 16-oji, 
Druskininkuose ji surengta pir-
mą kartą. Konkursinę liaudies 
meno parodą „Aukso vainikas 
2020“ Druskininkuose surengė 
LTS Vilniaus bendrija ir Vilniaus 
krašto tautodailininkų-meno kū-
rėjų bendrija kartu su Druskinin-
kų kultūros centro ir jo padali-
nio – amatų centro „Menų kalvė“ 
darbuotojais.

Liaudies meno kūriniai do-
mino ir jaunimą

Parodai savo darbus pateikė 
133 dalyviai iš Švenčionių, Šir-
vintų, Kėdainių, Trakų, Vilniaus 
rajonų, Druskininkų, Elektrė-
nų ir Vilniaus miesto savivaldy-
bių. Tai didelė šventė, nes Drus-
kininkų krašto ir visos Lietuvos 
tautodailės meno gerbėjai turė-
jo galimybę susipažinti su įvairių 
sričių kūrėjų darbais, įvertinti jų 
reikšmę tradicinės liaudies dai-
lės, dailiųjų amatų tradicijų išli-
kimui ir tęstinumui.

„Menų kalvėje“ buvo ekspo-
nuojama per 600 meno kūrėjų 
darbų, net devyni iš jų – drus-
kininkiečiai. Paroda sulaukė di-
džiulio susidomėjimo, ją aplankė 
apie pusė tūkstančio lankytojų. 
Pasak I. Griniūtės, džiugino tai, 
kad dailieji liaudies amatai do-
mino ne tik suaugusiuosius, bet 
ir jaunimą.

Darbų vertintoja – autorite-
tinga komisija

Pretendentų atranka didžiajam 
prizui – „Aukso vainikui“ – vyk-

doma dviem etapais: pirmajame 
ture geriausi meistrai išrenkami 
dešimtyje apskričių, o antraja-
me, respublikiniame, trys iš jų – 
po vieną taikomosios, vaizdinės 
dailės ir kryždirbystės atstovą 
– paskelbiami geriausiais metų 
meistrais.

Finalinis etapas – respubliki-
nė paroda vyks 2021 m. sausio 
6 d. Raudondvaryje, Kauno rajo-
ne. Čia nominacijos laimėtojams 
bus įteiktas prizas – „Aukso vai-
nikas“.

Vilniaus regiono konkursinės 
parodos dalyvių darbus ver-
tino kompetentinga komisija: 
komisijos pirmininkė – Lietu-
vos nacionalinio kultūros cen-
tro Etninės kultūros skyriaus 
vyriausioji specialistė Asta Va-
liukevičienė; Dalia Bernotaitė-

Beliauskienė, Lietuvos naciona-
linio dailės muziejaus liaudies 
meno skyriaus vedėja; Marija 
Kuodienė, Lietuvos nacionali-
nio dailės muziejaus vyriausioji 

dailėtyrininkė-rinkinių kuratorė; 
Ona Olšauskienė, Druskinin-
kų M. K. Čiurlionio meno moky-
klos direktorė; Solveiga Jaku-
čiūnaitė, Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro Etninės kultūros 
skyriaus vyriausioji specialistė; 
Rimas Zigmas Bičiūnas, daili-
ninkas, tapytojas.

Tarp laureatų – ir druskinin-
kiečiai

Vilniaus regiono konkursinės 
liaudies meno parodos laure-
atus tiesioginės transliacijos 
metu paskelbė Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos Vilniaus 
bendrijos pirmininkė Ramutė 
Kraujalienė, reikšmingai prisi-
dėjusi prie parodos Druskinin-
kuose rengimo: „Labai džiau-
giuosi, kad kūrėjai parodai 
rengėsi kruopščiai, visą kūry-
binę energiją sutelkę į savo kū-
rinius, o amatų centras „Menų 
kalvė“ įdėjo daug nuoširdžių 
pastangų, kad kūrėjų darbai 
būtų tinkamai pateikti.“ Anot R. 
Kraujalienės, komisijos nariai 
itin kruopščiai vertino kiekvie-
ną kūrinio detalę, spalvas ir net-
gi jų pustonius, kompozicijų su-
dėtingumą. Pirmąkart per visą 
parodos gyvavimo laiką nebu-
vo skirta 1-oji vieta už kryž-
dirbystę, tačiau tai leido skirti 
daugiau vietų kitose kategori-
jose. Kai kurie dirbiniai sukėlė 
daug komisijos narių diskusijų, 
tad priimtas vieningas sprendi-
mas kūrėjus paskatinti papildo-
mais komisijos apdovanojimais 
– specialiais prizais.

O druskininkiečiai, stebėda-
mi laureatų paskelbimo ceremo-
niją, garsiai plojo savo kraštie-
čiams – karpinių meistrei Dianai 
Lukošiūnaitei ir kryždirbystės 
meistrui Antanui Česnuliui. 

R. Kraujalienė, dėkodama 
Druskininkų miestui už nuošir-
dų priėmimą, atminimo ženklus 
– vitražines saules – įteikė Drus-
kininkų savivaldybei ir „Menų 
kalvei“. „Mylėkime vieni kitus – 
kuo daugiau meilės turėsime, 
tuo didesnį kraitį sukrausime,“ 
– tokiais žodžiais buvo baigta 
tiesioginė laureatų paskelbimo 
ceremonijos transliacija.

Komisija, įvertinusi Vilniaus 
apskrities regioninę liaudies 
meno parodą, nutarė skirti 
laureatų vardus:

Už vaizduojamosios liaudies 
dailės kūrinius: I vietą – Romai 
Gudaitienei (karpiniai), Laimu-
tei Fedosejevai (grafika, medžio 
raižiniai); II vietą – Adelei Bražė-
naitei (grafika), Vitui Vasiliauskui 
(medžio skulptūra); III vietą – Di-
anai Lukošiūnaitei (karpiniai), 
Onai Šakienei (tapyba).

Už taikomosios liaudies dai-
lės kūrinius: I vietą – Deividui 
Jotaučiui (keramikos ekspozicija); 
II vietą – Linai Bartašienei (raš-
tuotos pirštinės), Genutei Hincie-
nei (keramikos dirbiniai); III vietą 
– Vitai Babičienei (juostos), Au-
gustinui Monkui (juostos).

Už kryždirbystę: I vietos nie-
kam neskyrė; II vietą – Evaldui 
Kapčiui (kalvystė)kryžių viršū-
nės iš Vilniaus; III vietą – drus-
kininkiečiui Antanui Česnuliui 
(kryžiai). 

Specialūs komisijos apdo-
vanojimai: Egidijui Latėnui (kal-
vystė – durų rankenos ir kiti 
kalviški priedai); Bronei Surdo-
kienei (siuvinėti delmonai); Li-
nai Būdienei (tradiciniai sodai ki-
taip); Zofijai Šocik (verbos)

Parengė Ramunė Tarandė, 
Druskininkų kultūros centro 

reklamos ir komunikacijos 
vyriausioji specialistė

Už kryždirbystę III vietą komisija skyrė druskininkiečiui A. Česnuliui/Amatų centro 
„Menų kalvė“ archyvo nuotrauka

Konkursinė paroda „Aukso vainikas“ Druskininkuose surengta pirmą kartą/Amatų centro „Menų kalvė“ archyvo nuotraukos

Vaizduojamosios liaudies dailės kūrinių 
kategorijoje III vietą pelnė D. Lukošiūnai-
tės karpiniai/Amatų centro „Menų kalvė“ 
archyvo nuotrauka
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Grand Prix – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklai
Spalio 28 d. Dauguose esan-

čioje Alytaus rajono meno ir 
sporto mokykloje surengtas 
XI-asis Lietuvos jaunųjų atlikė-
jų konkursas „Sentimentai val-
sui  2020“, kuriame dalyvavo 
atlikėjai solistai instrumenta-
listai ir ansambliai iš Vilniaus, 
Panevėžio, Trakų, Prienų, 
Ukmergės,Rudaminos, Aly-
taus ir Druskininkų muzikos 
bei meno mokyklų. Visi kon-
kurso dalyviai turėjo atlikti po 
vieną laisvai pasirinktą kūrinį – 
valsą.

Šiame konkurse Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklai ats-
tovavo mokinės Neila Matulevi-
čiūtė (2 klasė, mokytoja Nona 
Kalvaitienė), Elzė Krasnickaitė (4 
klasė, mokytoja Nona Kalvaitie-
nė), Jorūnė Katauskaitė (5 kla-
sė, mokytoja Nona Kalvaitienė) ir 
Austėja Katčenkaitė (7 klasė, mo-
kytoja Ilona Bieliukienė). Mūsų 
jaunosios pianistės valsus atli-
ko techniškai, muzikaliai bei įtai-
giai, o, konkursui pasibaigus, su-
laukė gerų žinių. E. Krasnickaitė 
(mokytoja N. Kalvaitienė) tapo di-
plomante. N. Matulevičiūtė ir J. 
Katauskaitė (jų mokytoja N. Kal-
vaitienė) iškovojo laureačių di-
plomus. Labai džiaugiamės ir di-
džiuojamės, kad šiame konkurse 
ypatinga sėkmė lydėjo A. Katčen-
kaitę (mokytoja I. Bieliukienė). Ji 
atliko M. K. Čiurlionio „Valsą“ F-
dur, tapo konkurso nugalėtoja ir 
iškovojo Grand Prix.

Visoms konkurso dalyvėms ir jų 

mokytojoms linkime didelės sė-
kmės ir džiaugiamės puikiais jų 
pasiekimais! Nuoširdus ačiū mo-
kinių tėveliams už kantrybę ir pa-

laikymą viso konkurso metu!

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

J. Katauskaitė, N. Matulevičiūtė, N. Kalvaitienė, A. Katčenkaitė ir I. Bieliukienė/M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Restoranas 
„Romnesa“ ir 
sodyba „Ignė“ 

jau dirba. 
Iki malonaus 

susitikimo  4 km 
nuo Druskininkų, 
Vienkiemių g. 3, 

Jaskonys. 

Tel. +370 6060 0016

Prie Vytauto g. 26 namo, automobilių stovėjimo aikštelėje pamestas 
automobilio „Toyota“ raktas, radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 672 04723

Reikalingas apdailininkas 
vidaus ir išorės darbams. 

Tel. 8 679 70312

Parodos atidarymas neįvyks
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, ap-

gailestaudama informuoja, kad 2020 m. lapkričio 6 
d. 16:30 val. planuotas mokyklos jubiliejinės paro-
dos „Retrospektyvinė mokytojų ir mokinių meninė 
kūryba“ atidarymas neįvyks.

Esant palankiai epidemiologinei situacijai, parodą 
apžiūrėti gyvai bus galima Druskininkų amatų cen-
tre „Menų kalvė“ iki 2020 m. gruodžio 19 d. 

Parodą bus galima apžiūrėti ir virtualioje erdvė-
je Druskininkų amatų centro „Menų kalvė“ ir Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos „Facebook“ 
paskyrose: 

https://www.facebook.com/MenuKalve ir 
https://www.facebook.com/druskininkumm

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai arti-

miausiu bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu! 
Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt arba skambinti 
tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 
skelbimai@manodruskininkai.lt bei 
tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

 

„Mano Druskininkai“ redakcija

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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Keleivių ir darbuotojų saugumui – rūko dezinfekcinė sistema

Druskininkuose pradėtas nau-
doti nedidelis, lagaminėlį prime-
nantis automatinis garų gene-
ratorius „Urfog“, per mažiau nei 
pusę minutės paverčiantis rūku 
LR Sveikatos apsaugos ministeri-

jos licencijuotą dezinfekcinį skystį 
„Dezifog“. Rūkas patalpą užpildo 
per labai trumpą laiką ir pasklinda 
ant visų horizontalių bei vertikalių 
paviršių, pasiekdamas net ir ma-
žiausius tarpelius. 

Nuo šiol Druskininkuose kursuojančių UAB „Kautra“ autobusų ir bendrovės „Kautros keltuvai“ keleiviai bus dar saugesni. Nuo antradie-
nio „Kautros“ autobusai bei ekologiškos transporto priemonės „Lynų kelio“ kabinos bus papildomai dezinfekuojamos šiuolaikiška rūko 
sistema, kuri net 1700 kartų efektyvesnė, nei rankiniu būdu purškiamas dezinfekcinis skystis.

Nuo antradienio „Kautros“ autobusai bei ekologiškos transporto priemonės „Lynų kelio“ kabinos bus papildomai dezinfekuojamos 
šiuolaikiška rūko sistema, kuri net 1700 kartų efektyvesnė, nei rankiniu būdu purškiamas dezinfekcinis skystis/Laimos Rekevičienės 

nuotraukos

„Dar nuo pavasario viso pa-
saulio visuomenė labai rūpinasi 
savo sveikata, aplinka, klientais 
ir pačiais savimi, ieškodami būdų, 
kaip apsisaugoti nuo COVID-19 
viruso. Daug dėmesio skiriama 
asmens higienai ir dezinfekcijai, 
tačiau matome, kad situacija ne 
tik negerėja, bet ir blogėja, viru-
sas plinta toliau. Todėl ieškome 
dar efektyvesnių priemonių ap-
saugoti savo įmonių darbuotojus 
ir klientus. Nuo pavasario kiekvie-
ną dieną kruopščiai nuvalome ir 

dezinfekuojame autobusų ir lynų 
keltuvų paviršius, o nuo šiol pa-
pildomai pradedame naudoti ir 
naujas technologijas – šiuolaikiš-
ką rūko sistemą. Kelis kartus per 
savaitę „Lynų kelio“ keltuvai, ope-
ratorių darbo vietos, visi Druski-
ninkų miesto autobusai bus de-
zinfekuojami rūko dezinfekcine 
sistema, siekiant maksimaliai už-
tikrinti keleivių bei darbuotojų 
saugumą. Manome, kad naujos 
priemonės padės užkirsti kelią 
viruso plitimui“, – pasakojo UAB 

„Kautros keltuvai“ direktorius Gin-
tautas Pakusas.

Rūko dezinfekcinė sistema – itin 
efektyvi ne tik paviršių dezinfek-
cijos, bet ir oro valymo priemonė, 
labai aktuali šiandien, visam pa-
sauliui kovojant su COVID-19 vi-
rusu. Naudojant šią dezinfekcijos 
sistemą, nuo pavasario visiems 
įprastas dezinfekcinių skysčių 
kvapas taip pat neries nosies – 
rūkas kvepės apelsinais. 

„Mano Druskininkai“ informacija

Gerda Zubavičienė, 
JUC projektų koordinatorė

Druskininkų jaunimo užim-
tumo centras (JUC), šiemet 
įgyvendindamas Druskinin-
kų savivaldybės finansuojamą 
sveikatos stiprinimo projektą 
„Be streso“, pasirinko šiek tiek 
kitokią kryptį, nei įprastai. Šį-
kart nusprendėme didesnį dė-
mesį skirti jaunuolių tėvų švie-
timui – projekte numatytos 4 
paskaitos tėvams su konsul-
tantu Vaidu Arvasevičiumi. Pa-
saulyje ir Lietuvoje kylant CO-
VID-19 grėsmei, konsultacijas 
teko perkelti į virtualią erdvę. 
Tačiau tai nesutrukdė tėvams 
dalyvauti susitikimuose ir dis-
kutuoti jiems rūpimomis vai-
kų ir jaunimo lytiškumo, moty-
vacijos ir skatinimo, paauglio 
emocijų temomis ir, žinoma, 
šiuo metu aktualiu klausimu – 
kaip motyvuoti jauną žmogų, 
kai karantino metu tenka mo-
kytis nuotoliniu būdu. Pasku-
tinė paskaita bus organizuota 
lapkričio 20 dieną, todėl visus 
kviečiame stebėti jaunimo už-
imtumo centro „Facebook“ 
paskyrą, kurioje paskelbsime 
visą reikiamą informaciją apie 
laiką, temą ir prisijungimą. 

Įvertinus praėjusių metų projek-
to veiklų pasisekimą ir aktualumą, 
pastebėjome, kad didelio pasise-
kimo sulaukė individualios psi-
chologo konsultacijos. Jaunuoliai 

noriai konsultavosi su psicholo-
gu Jaunimo užimtumo centre, ku-
riame buvo sudarytos sąlygos 
konfidencialiam, neformaliam ir 
profesionaliam susitikimui su psi-
chologu. Išryškėjo aiškios proble-
minės kryptys jaunų žmonių kas-
dienybėje: patyčios, įtampa dėl 
mokyklose duodamo krūvio, ne-
sutarimai su tėvais. Tad šiais me-
tais į projektą vėl įtraukėme psi-
chologo konsultacijas jaunimui ir 
džiaugėmės, kad jos įgavo pa-
greitį, jaunuoliai dar aktyviau re-
gistruojasi, net karantino laiko-
tarpiu buvo vykdomos nuotolinės 
konsultacijos. 

Siekdami apžvelgti esamą situ-
aciją, pakalbinome centre konsul-

tacijas vykdančius psichologus 
Tomą ir Kamilę.

– 2019 metais JUC pradėjote 
teikti nemokamas psichologo 
konsultacijas. Papasakokite, 
kokia buvo pradžia, ar jaunuo-
liai noriai naudojosi paslauga?

– Pati pradžia nebuvo labai ak-
tyvi. Tikriausiai jaunimui reikė-
jo laiko priprasti prie minties, kad 
jaunimo centre dirba psichologai 
ir galima į juos kreiptis. Galbūt 
jiems norėjosi kitų patirties, iš-
girsti, kaip sekėsi konsultacijose. 
Pradžioje nemažai laiko leisdavo-
me, tiesiog būdami bendroje er-
dvėje kartu, kalbėdami, žaisdami 
stalo žaidimus ar tiesiog gerdami 
arbatą. Vėliau, artimiau susipa-
žinus, atsirado daugiau norinčių 

privačių konsultacijų.

– Kokia situacija dabar? Kiek 
konsultacijų suteikiate per me-
tus?

– Panašu, kad šiuo metu pro-
jektas jau įgavo pagreitį, kartais 
tenka net konsultavimosi pradžią 
atidėti ar pasiūlyti kreiptis į kitas 
įstaigas, Druskininkuose teikian-
čias psichologo paslaugas. Pas-
tarąjį mėnesį suteikiame 3-4 kon-
sultacijas į savaitę, tačiau, kaip 
įprasta, vasaros metu jų būna 
kiek mažiau... Taigi per metus su-
teikiame apie šimtą konsultacijų.

– Pernai Druskininkų savival-
dybės jaunuoliai išskyrė 3 pa-
grindines problemas, dėl kurių 
kreiptasi į psichologus: paty-
čios, santykiai su tėvais, stre-
sas mokykloje. Kokios ryš-
kiausios problemos 2020 m. ?

– Didelių pokyčių šiuo klausimu 
nėra. Vis dar aktuali mokykla ir 
santykiai su tėvais. Kartu padau-
gėjo ir santykių su bendraamžiais 
ar santykių poroje svarba. Kiek 
mažiau pastebima patyčių tema. 
Kartu daugiau jaunimo kreipiasi 
savęs pažinimo klausimais, ieš-
kodami atsakymų apie kylančias 
emocijas ir mokymąsi jas išreikš-
ti tinkamai.

– Ar jaučiamas neigiamas po-
veikis jaunuolių psichinei svei-
katai epidemijos metu ?

– Konkrečiai apie epidemiją jau-

nimas kalba nedaug. Panašu, kad 
jauni žmonės iš esmės geba pa-
kankamai greitai ir lanksčiai pri-
sitaikyti prie pasikeitusios situa-
cijos. Tiesa, praėjęs karantinas 
daliai žmonių sukėlė vienišumo 
jausmus – jie staiga buvo atkirs-
ti nuo bendravimo rato.

– Nors situacija Lietuvoje kei-
čiasi ir vis daugiau žmonių 
kreipiasi pagalbos į specialis-
tus, jaunimas nėra linkę ieško-
ti tos pagalbos. Gal jiems gėda 
ar nedrąsu? Pasakykite iš psi-
chologo perspektyvos, kodėl 
verta kreiptis į specialistus 
jauniems žmonėms? Kuo jie 
gali padėti ? 

– Psichologas – tai žmogus, ku-
ris priima kitą žmogų tokį, koks jis 
yra. Jo nevertina, nekaltina, ne-
smerkia. Su psichologu galima 
kalbėti apie tai, apie ką nedrįsti 
kalbėti su niekuo kitu. Ir kartais, 
jei jautiesi spaudžiamas iš visų 
pusių, nesupranti, kas vyksta su 
tavimi ir aplinkiniais, ar jautiesi 
vienišas ir galvoji, kad jau niekas 
negali padėti, reikia apie tai kal-
bėti. Nes išeitis visada yra, o su 
psichologo palaikymu visada tą 
išeitį surasti yra lengviau.

Primename, kad į psichologo 
konsultacijas jaunuoliai (14-29 
metų) gali registruotis tel. +370 
606 49625

Druskininkų JUC informacija

2020-ieji – naujų atradimų ir galimybių metai JUC`e

Psichologė K. Jankauskaitė/JUC archy-
vo nuotrauka

Psichologas T. Šlapikas/JUC archyvo 
nuotrauka
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PERKAME mišką
Brangiai visoje Lietuvoje perkame mišką. Galime 

pasiūlyti geriausią miško kainą pardavėjui ir užtikrin-
ti sklandų pardavimo procesą. Laikomės savo įsiparei-
gojimų, laiku sutvarkome visus pirkimo/pardavimo do-
kumentus ir apmokame iš karto, pageidaujamu klientui 
atsiskaitymo būdu.

Tel. 8 610 10 740

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos 
Druskininkų mieste, renovuotame 

name, Liškiavos g. 
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580

Parduodamas 72 kv. m gyvenamasis namas 
Leipalingyje, 7, 13 arų sklypas – 15 000 Eur. 

Tel. 8 616 48116
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei 

ar kitai komercinei veiklai. Tel. +370 686 43950

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Automobilių servisui reikalingi auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Mūrijame, dengiame stogus, 
atliekame vidaus darbus. 

Tel. 8 662 54809

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis parduoda įvairias skaldytas malkas. 
Daugiau informacijos tel. (8 313) 58024

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose teritorijose 
ir sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Dovanoja 3 mielus 2 mėnesių kačiukus. Tel. 8 625 58498

Išnuomojamas 16, 5 kv. m gyvenamojo ploto butas su 
visais patogumais ir buitine technika.  Tel. 8 609 28835

Išsinuomotų apie 
10 kv.m  kabinetą 

biuro veiklai, domin-
tų galimybė subnuo-
ma  dalytis patalpo-
mis dvi dienas per 

savaitę. 
Tel. 8 699 19634

Parduodu „Citroen C4“, 1,6 l benzinas, 2007 metų, spalva geltona, 
TA iki 2017-09, kaina – 1999 EUR. Tel. 8 611 16763

Parduoda naudotas 
padangos. 

Perkant 100 padan-
gų, kaina – 1 Eur. 
Tel. 8 698 04436 

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

Tel. +370 698 12218

Kviečiame virėją
 prisijungti dirbti prie 

gero kolektyvo.
Teirautis tel. 
8 (313) 52378

Nebrangiai parduodu 
skaldytas mišrias (ber-
žas, alksnis, drebulė, 

eglė) malkas. Kaina – 27 
Eur/m3. 

Tel. 8 614 76626 

Perkame miškus su 
žeme arba iškirtimui, že-
mės sklypus. Tvarkome 

dokumentus. 
Tel. 8 625 80008 

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988 
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Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos
Susimąstai prie amžinybės slenksčio, 

ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome. 

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Mirus Onai Burokienei, 
nuoširdžiai užjaučiame visus jos artimuosius.

DNSB „Pastogė“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas! 
L. Giros g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979 UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus Vytautui Česnulaičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. 

DNSB „Tauras“ gyventojai

Keičiate padangas? Negaiškite laiko rūšiavimo 
centruose – palikite jas pardavėjams!

Keičiant automobilių padan-
gas, kelią į rūšiavimo centrus 
(atliekų surinkimo aikšteles) 
reikėtų pamiršti. Naudojimui 
nebetinkamas senas padangas 
palikite ten, kur įsigijote nau-
jas – parduotuvėse ar autoser-
visuose: visi privalo jas priimti!

Tačiau, kaip ir kiekvieną rudenį, į 
rūšiavimo centrus daugybė vairuo-
tojų veža senas padangas. Norint 
jas čia palikti, reikia užpildyti dekla-
raciją – tokia tvarka Alytaus regio-
ne galioja nuo šių metų pavasario.

Deklaracijoje vairuotojai turi nu-
rodyti, kuri parduotuvė ar auto-
servisas atsisakė priimti iš jų nau-
dotas padangas. Informacija apie 
senų padangų nepriimančias ir 
įstatymu numatytos prievolės jas 
tvarkyti nevykdančias įmones 
bus perduota aplinkosauginin-
kams, kurie turi aiškintis galimus 
pažeidimus. 

Rūšiavimo centre nemokamai 
galima palikti tik vieną senų pa-
dangų komplektą – 4 vienetus. 

Norint palikti daugiau, tenka mo-
kėti pagal patvirtintus įkainius. 

O įsigydami naujas padangas, 
mes iškart sumokame ir už tai, 
kad po kelių metų tapusios atlie-
komis, šios padangos bus sutvar-
kytos. Tačiau, kai, užuot palikę 
jas pardavėjams, atvežame į rū-
šiavimo centrus, už jų sutvarky-
mą tenka sumokėti dar kartą – tik 
jau iš visų kišenės.

Padangų atliekų tvarkymas nėra 
įskaičiuotas į vietinę rinkliavą – tai 
turi finansuoti gamintojai impor-
tuotojai. Tačiau, jiems vengiant 
tą daryti, mokestinė našta nugu-
la ant gyventojų pečių. To nebū-
tų, jei gyventojai padangų į rūšia-
vimo centrus nebevežtų, o visas 
jas paliktų įmonėse. 

Alytaus regione veikia 20 rū-
šiavimo centrų. Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centras su-
skaičiavo, kad juose surenkama 
apie 90 procentų visų regio-
ne susidarančių padangų atlie-
kų. Jų sutvarkymas per metus 

ARATC kainuoja apie 100 tūks-
tančių eurų. 

Mūsų šalies teisės aktai numa-
to, kad gamintojai ir importuoto-
jai privalo surinkti padangas iš di-
delių gabaritų atliekų aikštelių ir iš 
dalies šias aikšteles finansuoti. 

Tačiau jie šį reikalavimą igno-
ruoja, o aikštelių eksploatacijos ir 
padangų tvarkymo išlaidas tenka 
dengti rūšiavimo centrus prižiū-
rintiems regioniniams atliekų tvar-
kymo centrams.

Daugelyje Europos Sąjungos 
valstybių padangos rūšiavimo cen-
truose visai nėra surenkamos – jos 
visos paliekamos autoservisuose.

Komunalinių atliekų tvarkyto-
jai įsitikinę, kad tokia tvarka turė-
tų būti ir Lietuvoje. Bet, kol ji nėra 
nustatyta oficialiai, savo teisę ne-
mokėti du kartus už tą patį turime 
paginti mes patys, palikdami pa-
dangas tvarkyti tiems, kam pri-
klauso tai daryti. 

ARATC informacija

Jei šios padangos būtų paliktos parduotuvėje ar autoservise, jų tvarkymas nieko nekainuotų – už tai jau buvo sumokėta jas perkant/
Erikos Avižienienės nuotrauka

Renginiai
Iki lapkričio 8 d. Arvydo Kum-

pio Japonijos fotografijų paroda 
„(ne)nostalgiškas ruduo“ Drus-
kininkų miesto muziejaus galeri-
joje (M. K. Čiurlionio g. 37)

Iki lapkričio 18 d. M. K. Čiur-
lionio namuose-muziejuje (M. 
K. Čiurlionio 35) eksponuojama 
menininko Aleksandro Vozbino 
paroda „Mano Druskininkai“ 

Iki lapkričio 22 d. V. K. Jony-
no galerijoje (Turistų g. 9) laiki-
nosios menininkų rezidencijos 
paroda „VisualArts Druskininkai“ 

Iki lapkričio 30 d. Paroda 
„Pasveikinimas iš senųjų Drus-
kininkų“ Druskininkų miesto mu-
ziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59)

Iki lapkričio 30 d. Šventojo 
Jono Pauliaus II gimimo šimtme-
čiui paminėti eksponuojamas 
dailininko, Druskininkų garbės 
piliečio Alfonso Šuliausko (1938-
2017) paveikslas „2000-ieji me-
tai“ Druskininkų miesto muzieju-
je (M. K. Čiurlionio g. 59)

Galerijoje „Mūza“ veikia Alfon-
so Šuliausko metalo plastikos 
kūrinių paroda 

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053   miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

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

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693
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2020.11.07 d.
Šeštadienis

2020.11.06 d.
Penktadienis

2020.11.08 d.
Sekmadienis

2020.11.09 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ – Madrido „Real“. 
21:50 Auksinis protas. 
23:15 Premjera. Laisvės paslaptis.
00:50 Paskutinė Leanderio kelionė.
02:35 Vartotojų kontrolė. 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Piniginės reikalai. 
04:30 Gyventi kaime gera. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

06:00 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS 

PENKTADIENIO FILMAS „Ralfas 
Griovėjas 2“.

21:45 VAKARO KINO TEATRAS 
„Daktaras Streindžas“.

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Daktaras Streindžas“.
00:05 „Namas gatvės gale“.
02:00 „Nesuvokiama grėsmė“.
03:50 „Mažoji Italija“.
05:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmano-

ma misija. Slaptoji tauta.
23:45 Pranaši pozicija.
01:30 Juodasis erelis.
03:05 Tarp mūsų, mergaičių.
04:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. Laida apie automobilius. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten. 

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Piktas vairuotojas“.
23:40 Kryžminė ugnis.
01:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:35 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:20 Mokslo sriuba. 
07:45 Rabarbaras.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
13:45 Klausimėlis. 
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Premjera. Vienos agentės is-

torija.
01:10 Laisvės paslaptis.
02:40 Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja. 
03:40 Frenki Dreik paslaptys.
05:05 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 6 s. 

Užkeiktas princas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. Lietuvos mokyklų žai-

dynės.
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas? 
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Siautulingoji Argentina.
13:50 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Istorijos detektyvai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
13:30 Langas į valdžią. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Ponių rojus.

06.59 Programa.
07.00 „Moteriškas apiplėši-

mas“.
08.00 Vantos lapas. 

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Pagaliau savaitgalis. 
09.30 Mokslo ritmu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Partizanų keliais. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Būk profesionalas“. 
12:00 PREMJERA „Kalnai. Gyveni-

mas virš debesų“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „Kalnai. Gyveni-

mas virš debesų“.
13:05 „Marlis ir aš: šuniukų metai“.
14:55 „Undinėlė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:40 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Panikos 
ataka“.

00:55 „Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių“.
02:25 „Maksimali bausmė“.
04:25 „Kaimynas šnipas“. 

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Žalioji byla“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 „Aldabra“.
13:55 „Mažasis vampyras“.
15:40 „16 norų“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „16 norų“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius. 

Žvaigždės“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 TIESIOGIAI „X Faktorius. 

Žvaigždės“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Paskutinė tvirtovė“.
00:40 „Daktaras Streindžas“.
02:50 „Panikos ataka“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Vaikštant tarp antkapių“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Vaikštant tarp antkapių“.
00:25 „Rezidentas“.
01:25 „CSI kriminalistai“.
02:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:55 „Rezidentas“.
04:55 „CSI kriminalistai“.

06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 Sėkmės tandemas. Ekonomi-

kos ir inovacijų laida. 
10:30 KINO PUSRYČIAI Pirmyn į 

kosmosą.
12:10 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
13:50 Misija „Pelėdos“.
15:35 Prekybos centro kietuolis. Las 

Vegas.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Normas, lokys iš Šiaurės.
21:20 Tikslas - vestuvės!
23:05 Gidas vienišiams.
01:10 Neįmanoma misija. Slapto-

ji tauta.

06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.

08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Dingęs 

Drakonas.
11:30 Kempiniukas Plačiakelnis 2.
13:15 PREMJERA Laiko valdovas.
15:25 Kaukės sūnus.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. 
22:00 PREMJERA Pakeleiviai.
00:20 Baimės kaina.
02:35 Tikslas - vestuvės! 
04:00 Programos pabaiga.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
08.00 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Šauliai. 
20.00 Žinios.
20.30 „Moteriškas apiplėšimas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Skonio reikalas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Šauliai. Tėvynės labui. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Moteriškas apiplėšimas”.

06:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - Lietkabelis. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „PREMJERA Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Pabėgimas.
23:15 AŠTRUS KINAS Nindzė žu-

dikas.
01:10 Piktas vairuotojas.

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas. Žaga-
rė, Joniškio raj. 

17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 „Bušido ringas“.
04.25 Vantos lapas. 
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. Laida apie automobilius. 

16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. Finansinio 

raštingumo programa. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Langas į valdžią. 
22:00 Premjera. Gimtinė. 
23:35 Kino žvaigždžių alėja. Broliai 

Bliuzai.
01:45 Europos kinas. Veidai kaimai.
03:15 Klausimėlis. 
03:30 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė.
05:05 Ponių rojus.

07:30 „Snaiperis“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

II etapas. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Šiauliai - Neptūnas. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „PREMJERA Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:40 Pabėgimas.
01:20 Nindzė žudikas.
02:55 Programos pabaiga.
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05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00  Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.45 „Reali mistika“.

2020.11.10 d.
 Antradienis

2020.11.11 d.
 Trečiadienis

2020.11.12 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Zachor. Atsimink. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Rožės vardas.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
20:45 Sportas. Orai.
20:50 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Tel Avivo „Maccabi“ – Kauno „Žalgiris“.
23:10 Premjera. Degantis pasaulis.
00:15 Alpių detektyvai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Piniginės reikalai. 
03:30 Gyventi kaime gera. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus. 

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Belvilio policininkas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Belvilio policininkas“.
00:25 „Rezidentas“.
01:25 „CSI kriminalistai“.
02:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:55 „Rezidentas“.
04:55 „CSI kriminalistai“.

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „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 „7 

dienos Entebėje“.
00:20 „Kaulai“.
01:15 „CSI kriminalistai“.
02:10 „Havajai 5.0“.
03:10 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:10 „Kaulai“.
05:10 „CSI kriminalistai“.

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Zodiako sugrįžimas.
00:40 „Iliuzija“.
01:40 Laiko ribos.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 VIDO VIDeO. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Išlikimas.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios 

Tailande.
00:40 „Iliuzija“.
01:40 Išlikimas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 Alchemija. Švietimo amžius. 
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
05:40 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Pagaliau savaitgalis. 
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Pagaliau savaitgalis. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas.

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 Oponentai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žmogus be praeities.
22:50 „Jūrų pėstininkai“.
00:50 „Legendų biuras“.
02:00 „Sūnus paklydėlis“.
02:45 „CSI. Majamis“.

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė ge-

riausia“.

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Meksikietis.
23:30 Blyksnis.
01:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:15 „CSI. Majamis“.

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Teisingumo agen-

tai“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Šalutinis efektas.
23:05 Meksikietis.
01:30 „Okupuoti“.
02:20 „CSI. Majamis“.
03:05 Programos pabaiga. 

10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Sabotažas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Sabotažas“.
00:15 „Kaulai“.
01:15 „CSI kriminalistai“.
02:10 „Havajai 5.0“.
03:10 „Paskutinis žmogus Žemėje.
04:10 „Kaulai“.
05:10 „CSI kriminalistai.

18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Laiko ribos.
00:20 „Iliuzija“.
01:20 Pakeleiviai.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05:35 Programos pabaiga.

21:30 Nacionalinė ekspedicija. Ge-
diminaičių Europa. 

22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

08:20 „Teisingumo agentai“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Blyksnis.
22:50 Žmogus be praeities.
00:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
01:40 „CSI. Majamis“.
02:30 Programos pabaiga. 

00:25 „Iliuzija“.
01:25 Zodiako sugrįžimas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
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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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

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

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 
August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Brangiai perku 
mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 
su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai.
 Tel. 8 687 41202 

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693

Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. 
Tel. 8 600 48622

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS 
APTARNAVIMAS.

SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.

ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

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

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Lauko ir vidaus darbai: glaistymas, dažymas, grindų klojimas la-
minatu ir mediena. Gaminame terasas, pavėsines. Tel. 8 605 42559

Pamatų liejimas, sienų mūrijimas. 
Tel. 8 636 27602

Profesionaliai plauname aukštu vandens slėgiu 
įvairius paviršius nuo purvo, dulkių, samanų bei kitų 

apnašų. Tel. 8 615 77277

Karbiuratorių, generatorių, 
starterių ir įpurškimo 

sistemų remontas. 
Tel. 8 650 66517

Remontuojame namus, butus, visa vidaus apdaila: 
gipso plokštės, glaistymas, dažymas, plytelės ir kita. 
Visa išorės apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

LAIPTINIŲ VALYMAS. UAB „Litvala“. 
Tel. 8 641 27721

Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas. 
Tel. 8 610 66734

2 kub. m pušinių bruselių 50x50 mm, 5 m ilgio. 
Tel. 8 699 49745

Remontuojame butus: glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas, laminato dėjimas, durų statymas. 

Tel. 8 622 33034 

Universalus meistras į namus
Staliaus, plytelių klijavimo, dažytojo, elektriko, santechniko ir kiti 

remonto darbai (Šviestuvų, veidrodžių, karnizų kabinimas, baldų su-
rinkimas, durų statymas, gipskartonio montavimas, skalbimo maši-
nų, gartraukių, orkaičių pajungimas, dušo kabinų ir vonių montavi-
mas, rozečių ir jungiklių pajungimas).

Tel. 8 609 88696

Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.
Tel.: 8 659 1303, 8 685 46006   www.altmaster.lt  

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios 
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas 

nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

Perku auksą, atsiskaitau iš karto, 
galiu atvykti. Tel. 8 685 04034

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą. 
Sukomplektuojame medžiagas, suteikiame garantijas. 

Tel. 8 655 75705
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavimo 
vieta naujesnės statybos name 
Liepų g. 2A. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 3 kamb. 61,05 
kv.m butas 5 aukšte iš 5 Šiltna-
mių g. Kaina – 46 000 Eur. Tel. 8 
687 37575

2 kamb. 39 kv.m 1,5 aukšte ben-
drabučio tipo butas netoli „Eglės 
sanatorijos“. Be remonto. Tel. 8 
623 12798

Nebrangiai parduodamas 2 
kamb. butas: 53, 54 kv.m, 2 
aukštas, naujas namas su nau-
jais baldais ir buit. technika, Mer-
kinės g. 13. Tel. 8 638 34373

Parduodamas 2 kamb. 49,99 
kv.m butas Ateities g. 6 aukšte iš 
6. Yra tamsus kambarys ir 2 bal-
konai. Namas renovuotas – 2017 
m. Renovacija yra išmokėta. Kai-
na – 36 000 Eur.  
Tel.8 611 37633

1 kamb. butas Viečiūnuose ben-
drabutyje, 18 kv. m, prieškamba-
ris, virtuvė, balkonas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Kaina – 
5500 Eur. Tel. 8 622 96308

Parduodamas žemės ūkio pa-
skirties 25 arų sklypas Viečiū-
nuose ir sodo namas „Paparčio“ 
sodų bendrijoje. Tel.: 8 603 
94991, 8 601 88109 

Vieno kambario butas Vilniaus al. 
Tel. 8 655 60000

Gardino g. 2 kamb. butas 42 kv. 
m 1 aukštas, atskiras įėjimas su 
vasariniu priestatu – kambariu 25 
kv.m, rūsys, automobilių garažas, 
dalis baldų. Kaina – 39 500 Eur. 
Tel. 8 620 27058, 8 608 93346.

Parduodu 1-o kambario butą 4 
aukšte, atliktas remontas. Kaina 
– 26 000 Eur. Tel. 8 602 28830 

Parduodamas 69 kv. m. 3 kam-
barių butas naujos statybos 
name Liškiavos g. Butas su 
grindininiu šildymu, labai mažos 
šildymo išlaidos. Yra privati par-
kavimo vieta. Tel. 8 638 85452

 

Pamesta

 Spalio 11 d. senamiestyje pa-
mestas auskaras, radusiam atsi-
lyginsiu. Tel. 8 611 76205

Nuoma

Išnuomojamas 2 kamb. 60 kv. m 
butas Neravų g. 2B, naujos staty-
bos name. Tel. 8 682 82822

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

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

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

Nekilnojamas turtas

1 kamb. butas 15, 25 kv. m ben-
drabutyje, Gardino g. Tel. 8 674 
29367

Parduodu vieno kambario butą 
Vilniaus al. Tel. 8 655 60000

Druskininkų sav., Guobinių 
kaime parduodama sodyba su 
ūkiniais pastatais. Sklypas - 33 
arai. Trifazė elektra – 19 KW. 
Asfaltuotas kelias. Papildomai 
galima nusipirkti 1,86 ha žemės. 
Kaina – 10 900 Eur.  
Tel. 8 698 48621

 Lazdijų raj. Smarliūnų kaime 
parduodamas gyvenamasis 
namas. Naujas stogas, naujai 
pastatytas priestatas, plastiko 
langai, šarvo durys, naujai iš-
vedžiota elektra. Reikalingas 
vidaus remontas. Sklypas – 
1,16 ha, iš kurių – 0,21 ha namų 
valda. Sklype yra prūdas. Kaina 
– 16 500 Eur. Tel. 8 698 48621

 Parduodama sodyba Guobinių 
kaime su 33 arų namų valda. 
Namui reikalingas didelis remon-
tas. Kaina – 11 000 Eur. Taip pat 
parduodama 1,75 ha žemės ūkio 
paskirties žemė.  
Tel. 8 611 18192

Parduodamas 1 kamb. 
(35, 30 kv.m) butas Veisie-
jų g. 3, kaina – 24 000 Eur.                                            
Tel.: 8 613 80442, 8 614 40701

22 arų namų valdos sklypas pui-
kioje, jaukioje, naujai kuriamoje 
naujų namų gyvenvietėje Viečiū-
nuose. Komunikacijos, puikus 
privažiavimas. Kaina – 18 000 
Eur. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 3 k. (65m²) butas, 
5 aukšte iš 5, Viečiūnuose. Tel. 8 
650 99556

Parduodami sklypai Neravuose 
po 12,5 aro, šalia pagrindinio 
kelio. Tel. 8 623 57433

3 kamb. butas Veisiejuose, 58 
kv.m. Tel. 8 601 00619

Žemės ūkio paskirties žemė 
– 5000Eur/ha arba išnuomoju 
150Eur/metams, kapotos malkos, 
Viečiūnai, „Paparčio“ sodai. Tel. 
8 670 99567

Parduodamas Veisiejų g. 22, 4 
kamb. butas, 4 a iš 5, 74 kv. m. 
Tel. 8 618 01715

Miciūnų g. 17, 9 arų sklypas su 
kadastriniu planu. Tel. 8 674 
20701

Parduodamas 3 kamb. (65m²) 
butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuo-
se. Skambinti tel. 8 650 99556

Išnuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, centre, Taikos g. 1 aukštas, 
100 Eur/mėn. + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 616 48116

Išsinuomotų

Dviejų asmenų šeima ilgesniam 
laikui išsinuomotų butą. Tel. 8 
650 16866

Išsinuomočiau butą ilgesniam 
laikui. Tel. 8 686 59801

Įvairūs daiktai

Kėdė-keltuvas neįgaliesiems 
prausti, tinka visų tipų vonioms. 
Valdoma el.pulteliu. Kaina – 200 
Eur, naudotas.  
Tel.8 698 72003

Beržinės šluotos – 2 Eur, 6 mėn. 
Muskusinės antytės, perpuvęs 
avių mėšlas. Tel. 8 683 32507

Handay Cure‘s žemo intensyvu-
mo lazerio terapijos prietaisas ir 
naujas dulkių siurblys-robotas „SI 
295“. Tel. 8 656 32066

Praktiška 2-jų durų ir 4 stalčių 
ąžuolo spalvos spinta. Kaina – 
140 Eur. Tel. 8 687 89766

Siuvimo mašina „Singer“ brazilų 
gamybos, televizorius „Philips“ 
su priedėliu, austos vilnonės 
lovatiesės, rusiška sulankstoma 
lovelė, pakabinami šviestuvai. 
Tel. 8 630 87652

Naudotos dvi sofos-lovos su 
dviem foteliais, kaina – 80 Eur. 
Tel. 8 628 02417

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

2 kub.m pušinių bruselių 50x50 
mm, 5 m ilgio. Tel. 8 699 49745

Proginės suknelės, 50 dydis – 30 
Eur. Tel. 8 611 91421

Kilimas: sintetinis, geltona-ruda 
spalva, 120x170. Kaina – 50 Eur. 
Tel. 8 688 55134

Kineskopinis televizorius „LG“, 
51 cm įstrižainė – 12 Eur, „Phi-
lips“ (37 cm) įstrižainė – 12 Eur, 
kineskopinių TV ir TV priedėlių 
„TV STAR“ distanciniai pulteliai ir 
Scart laidai – nuo  2 Eur, naudoti 
medžio drožlių plokščių skydai 
154,5 cm X 60, 5 cm – 18 vnt. 
177,5 cm X 50 cm –  6 vnt.  1, 5 
Eur už kv. m, skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pa-
kabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, 

medžioklinis šautuvas IŽ-H27, 12 
kalibro su medžiokliniu prožekto-
riumi – 250 Eur. Tel. 8 686 43600

Lovos, 3 vnt. Moteriškas dviratis 
„Gazelia“ – 70 Eur, procesorius 
ir monitorius – 40 Eur, „HP“ ir 
„Canon“ spausdintuvai po 40 Eur, 
abu – 80 Eur. Tel.: 8 603 94991, 
8 601 88109 

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Perka

Perku senovinius automobilius ir 
motociklus. Tel. 8 668 63253

Pirkčiau dviejų kambarių butą 
Druskininkų mieste, 1, 2 ar 3 
aukštuose (devyniaaukštyje 
name – aukštas nesvarbus). Atei-
ties g., Liškiavos g., Merkinės g., 
Neravų g. nesiūlyti. Visi skelbimai 
peržiūrėti.  
Tel. 8 685 57045

Pirkčiau sodo sklypą su nameliu 
arba be jo. Gali būti apleistas. 
Tel. 8 628 75156

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
žemę nuo 2 ha. Tel. 8 602 28830 

Pirkčiau arba ilgam laikui išsinuo-
močiau garažą Ateities gatvės 
apylinkėse. Tel. 8 686 31769

Transporto priemonės ir jų 
dalys

„Toyota Corolla“, 2004 m. 1,6 l 
benzinas, hečbekas 2/3, du raktų 
komplektai. Kaina – 1650 Eur. 
Tel. 8 698 84699

2003 m. „Nissan Almera“, 2.0 
l dyzelis, TA. Kaina – 600 Eur. 
2008 m. „Citroen Picaso“, 1.6 l 
dyzelis, TA. Kaina – 1400 Eur. 
2007 m. „Peugeot 1700“, 1.4 l 
benzinas, TA, automatas, kaina 
– 1700 Eur, MB „Vito Merce-
des“ metaliniai diskai.  
Tel. 8 647 33100

„VW Touran“, 2004 m. 2 l TDI. 
TA iki 2022 m. Kaina – 2000 Eur. 
Tel. 8 646 82416

„Golf 2“ automobilis, 1990 m. TA 
ir draudimas. Tel. 8 682 45930

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 

Nuomoja 3,15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą. 
Tel. 8 678 43912

iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toy-
ota Corolla“, automatas, 2001 
m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai 
– 260 cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 
98506 

Žemės ūkio produkcija

Parduodamos bulvės, ž. kviečiai, 
ž. kvietrugis, rugiai, avižos ir mie-
žiai, Gailiūnai. Tel. 8 699 18639

 Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Reikalinga

Reikalinga slaugė prižiūrėti 
neįgalią moterį Viečiūnuose va-
karais ir savaitgaliais. Tel. 8 626 
68876

Rasta

Druskininkų g. rastas auskaras. 
Tel. 8 602 10848

Ratnyčios naujose kapinėse rasti 
4 raktai. Tel. 8 609 09882

Ieško darbo

26 m. jaunas vyras iš Varėnos 
raj. ieško darbo, dirbęs lentpjūvė-
je, miško darbus. Esu patikimas, 
rimtas, darbų nebijau, be žalingų 
įpročių. Tel.: 8 607 74522, 8 692 
91315 

Gamybos įmonei reikalingas sandėlininkas (-ė), turintis 
patirties. Teirautis tel. 8 614 35269

Liejame gręžtinius 
pamatus ir 

montuojame liktinius 
klojinius.  

Tel. 8 682 00300

 Dovanojame kačiukus 4-5 mėn. nuostabius, mielus kačiukus, 
įvairių spalvų. Tel. 8 655 58772

Pigiai parduodu puši-
nes malkas kaladėmis.

Druskininkų sav. atve-
žimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 630 45599 

Gamybos įmonei 
reikalingas autokrau-

tuvo vairuotojas, turin-
tis patirties. Teirautis 

tel. 8 614 35269

Rastas mechaninis laikrodis, prie buvusios 
Statybos valdybos. Tel. 8 674 29367
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Kaip išvengti periodontito ir išsaugoti dantis?
Manote, kad kraujuojančios 

dantenos yra dėmesio neverta 
problema? 

Pasirodo, tai – tik ledkalnio 
viršūnė. Jeigu laiku neatkreip-
site dėmesio į kraujuojančias 
dantenas, gali išsivystyti dan-
tenų uždegimas – gingivitas. O 
jeigu ir jo negydysite, galite su-
laukti dar rimtesnio susirgimo 
– periodontito. Periodontitas – 
vienas iš dažniausių odonto-
loginių susirgimų, pažeidžian-
čių dantis supančius audinius: 
periodonto raištį, šaknies ce-
mentą bei alveolinį kaulą. Šis 
kaulas tirpsta, dantys tampa 
paslankūs ir ilgainiui jų galima 
netekti.

Apleistos formos periodontitas 
gali būti kitų ligų, tokių kaip cukri-
nio diabeto, širdies ir kraujagyslių 
susirgimų, reumatoidinio artrito, 
išsivystimo ar paūmėjimo prie-
žastimi. Be to, jis gali turėti nei-
giamos įtakos nėštumui, sukelti 
priešlaikinį gimdymą ar net poten-
cijos sutrikimų.

Apie šią ligą pasakoja „Grand 
SPA Lietuva“ gydytoja periodon-
tologė Svetlana Jurginaitienė-Ro-
manova.

– Kokios dažniausios perio-
dontito priežastys?

– Pagrindinė periodontito prie-
žastis – susikaupusios dan-
tų apnašos, kurios, kietėdamos, 
virsta dantų akmenimis. Dantų 
apnašos kaupiasi dėl įvairių prie-

Svetlana Jurginaitienė-Romanova, „Grand SPA Lietuva“ gydytoja periodontologė/As-
meninio archyvo nuotrauka

žasčių – minkšto ir saldaus mais-
to, prastos burnos ertmės higi-
enos, netaisyklingo sąkandžio, 
nekokybiškų dantų plombų ir dan-
tų protezų, tabako kramtymo, rū-
kymo ir kitų. Šį procesą gali pa-
greitinti ir sumažėjęs seilėtekis.

Neretai periodontito išsivystimui 
įtakos gali turėti ir paveldimumas. 
Tokiu atveju, net laikantis idealios 
burnos higienos, išvengti ligos at-
siradimo yra sunku. Liga progre-
suoja greičiau.

Periodontitas dažnai būna lydin-
ti liga, sergant cukriniu diabetu. 
Sutrikus kraujotakai smulkiosiose 
kraujagyslėse, lengvai pažeidžia-
mos ir dantenos. Taigi asmenims, 
sergantiems cukriniu diabetu, bur-
nos ertmės priežiūra turėtų būti 
itin svarbi.

– Kokie pirmieji periodontito 
simptomai? Į ką reikėtų atkreip-
ti dėmesį?

– Periodontito simptomai daž-
niausiai vystosi lėtai ir neskaus-
mingai, retais atvejais ligos eiga 
gali būti ūmi.

Pirmieji, mažiausiai dėmesio 
sulaukiantys, tačiau nemalonūs 
simptomai – dantenų kraujavi-
mas, tempimo, niežėjimo, sunku-
mo pojūtis dantenose, blogas bur-
nos kvapas.

Negydant atsiradusių pirmųjų 
simptomų, liga progresuoja ir atsi-
randa naujų požymių – dantų pa-
slankumas, padidėję tarpai tarp 
dantų, pakitęs sąkandis, išilgėję 

dantys. Gali būti sunku gerai su-
kramtyti maistą.

Dažnai pacientai į gydytoją krei-
piasi, esant vidutinio arba sun-
kaus laipsnio periodontitui. Gydy-
mas tampa sunkus. 

– Kaip gydoma ši liga?
– Gydymas priklauso nuo pa-

žeidimo laipsnio. Lengvo ir viduti-
nio laipsnio periodontito gydymui 
dažnai užtenka konservatyvių, 
nechirurginių metodų – 

akmenų, kurie atsiranda po dan-
tenomis, valymo. Esant sunkaus 
laipsnio periodontitui, reikalin-
gas chirurginis gydymas – dante-
nų operacija. Kai kuriais atvejais 
galima atstatyti atsiradusius kau-
lo defektus kaulo pakaitalais bei 
įvairiomis audinių regeneraciją 
skatinančiomis medžiagomis. Bū-
tina keisti nekokybiškas plombas 
bei dantų protezus. 

Deja, periodontitas yra nepagydo-
ma liga ir dantis pažeidžia negrįž-
tamai. Gydant šią ligą, svarbiausia 
yra pašalinti infekciją, ją sukelian-
čius veiksnius bei stabilizuoti dantis 
supančių audinių būklę. 

Tačiau, nepalaikant geros asme-
ninės burnos higienos, reguliariai 
nesilankant pas burnos higienistą 
akmenų valymui bei profilaktiškai 
netikrinant dantų būklės pas gy-
dytoją periodontologą, liga gali at-
sinaujinti ir gydymą tektų pradėti 
nuo pradžių. 

Užsakymo Nr. MDR-279-01

Neskubėkite, dienos...

Vita Gimaitė

Šiemetis pavasaris ir vasaros 
pradžia netikėtai pristabdė kai 
kurias aktyvias veiklas, todėl, 
išsiilgę vieni kitų, scenos ir žiū-
rovų, gana dažnai koncertuo-
jantys Druskininkų „Bočių“ ko-
lektyvai, kiti bendrijos nariai, 
rugsėjo pabaigoje entuzias-
tingai rinkosi į Jaunimo užim-
tumo centro salę. Daug įvairių 
sukakčių buvo praleista – įvai-
rios apvalios datos, jubiliejai, 
o ir vieno kolektyvo – mote-
rų ansamblio „Druskelė“ – de-
šimtmetis. 10 metų – atrodytų, 
nedaug, bet tai buvo darbin-
gas ir derlingas „Druskelės“, 
kaip ir kitų aktyvių LPS bendri-
jos narių ir kolektyvų, kuriuos 
įkvepia nenuilstanti pirmininkė  
Zita Jančiauskienė, laikas.

Kaip gimė dainuojančių moterų 

ansamblis „Druskelė“? Noras dai-
nuoti mūsų kartos žmonėms yra 
svarbus. Dainos mūsų vaikystėje 
ir jaunystėje buvo kasdienės paly-
dovės ir namų šventėse, ir moky-
klose, ir jau subrendus. 

O norai, pasirodo, pildosi. 2010 
m. sausio 6 d. „Bočių“ linijinių šo-
kių kolektyvas po koncerto Vil-
niaus kongresų rūmuose, grįž-
damas namo, smagiai dainavo 
dainą po dainos, kol galiausiai nu-
sprendė burtis į ansamblį. Jam 
vadovauti paprašė muzikos pe-
dagogę Nijolę Vindbergienę. Šiai 
sutikus, prasidėjo repeticijos, o po 
poros mėnesių – ir pasirodymas 
scenoje. Ilgokai kolektyvo narės 
svarstė, kokiu vardu prisistaty-
ti, surengtas savotiškas konkur-
sas. Norėta pasivadinti ir „Ratny-
čėle“ ir ,,Druskone“, bet laimėjo 
„Druskelė“. Diena dieną veja, tur-
tėja ansamblio repertuaras, kei-

čiasi ansamblio artistės. Šiandien 
ansamblio repertuare – daugiau 
kaip 50 dainų.

„Mes nesame etno muzikos an-
samblis, – sako ansamblio se-
niūnė Zolė Gaižauskienė. – Dai-
nuojame populiarias dainas apie 
Tėvynę, meilę,tremtį...“

Įsimintini buvo „Druskelės“ kon-
certai Lietuvos vyriausybės, Sei-
mo rūmuose, Lenkijos Punsko 
mieste. O Lietuvoje, ko gero, sun-
ku būtų rasti vietą, kurioje ansam-
blis nekoncertavo. 

Profesorius Tadas Šumskas la-
bai išgyrė ansamblio atliktas dai-
nas tarptautiniame festivalyje 
„Paribio daina“, kuriame laimėta 
pirma ir antra vietos. 

O kur dar koncertai Druskinin-
kuose –miesto bibliotekoje, M. K. 
Čiurlionio muziejuje, tarptautinia-
me menų festivalyje „Vasara su 
M. K. Čiurlioniu“, įvairiuose mies-

„Bočių“ moterų ansamblis „Druskelė“ paminėjo veiklos dešimtmetį/Antano Lankelio nuotrauka

to renginiuose, sanatorijose! 
Na, o JUC organizuotame ren-

ginyje „Bočių“ pirmininkė Z. Jan-
čiauskienė už dešimtį metų kartu 
praleistų padėkojo dainininkėms 
Donatai Jatkevičienei, Nijolei 
Dumčienei, Aldonai Jarašauskie-
nei. Ansamblis padainavo apie 
rudenėlį, kuris šakas nusvarino 
obuoliais, apie metų ciklo dieną, 
kuri, „kaip gyvenimas – mūsų dai-
na, vakar buvom vaikai, šiandien 
jau pražilę plaukai“... 

Širdingi plojimai, oficialūs svei-
kinimai, pagyrimo raštai, gėlės. Į 
sveikintojų gretas nuotaikingai įsi-
jungė Laimutės Radinienės va-
dovaujamo linijinių šokių kolek-

tyvo damos, ugningais ritmais 
pripildžiusios salės ir sielos er-
dves. „Žodžio meno“ klubo vado-
vė Audronė Padegimaitė poeto 
nuo Dievo – Pauliaus Širvio – ei-
lėmis tikino, kad visi mes esame 
ir „giesmės ir versmės“. ,,Bočių“ 
mišrus ansamblis ir kaimo kape-
la su vadove Nijole Matulevičie-
ne daina „Krinta lapai geltoni“ pri-
sakė – „neskubėkite metai, leiskit 
mums dar pabūti, pasidžiaugti gė-
lėm ir giesmėm, neskubėkite me-
tai- leiskit būt ir mylėt, ir svajot, ir 
būt mylimiem“.

Druskininkų „Bočių“ 
informacija


