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Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena visada asocijuojasi su gėlėmis kvepiančia padėka savo mokytojams, pirmokėlių šypsenomis ir vaikišku jauduliu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kai kam nauji metai asocijuojasi su sausio 1-ąja, tačiau daugeliui iš mūsų likusi
žymė, jog nauji metai pradedami skaičiuoti nuo rugsėjo
1-osios, kai prasideda mokslo metai. Taip rikiuoja savo
metų skaičiavimą mokytojai,
mokiniai, jų tėvai ir seneliai,
giminės ir artimieji. Ta diena
visada asocijuojasi su gėlėmis kvepiančia padėka savo
mokytojams, pirmokėlių šypsenomis ir vaikišku jauduliu,
abiturientų brandaus gyvenimo suvokimo sulaikyta ašara, mokytojų santūria šypsena ir šiltu atodūsiu: „Ir vėl
viskas iš naujo“.
Vakar per Druskininkus nuvilnijusi naujų mokslo metų pradžios šventė buvo paženklinta viltim, kad vaikai vėl žinių
semsis mokyklos suoluose, per

pertraukas šėls mokyklos kiemuose ar koridoriuose, o mokytojams neteks su savo auklėtiniais bendrauti per kompiuterį,
kad visi bus sveiki, o gyvenimas
tekės įprasta vaga, kurios visi
labai pasiilgę.
Visose Druskininkų savivaldybės mokyklose paminėta Rugsėjo 1-oji, buvo sakomos kalbos, skambėjo varpeliai, muzika
ir dainos, lingavo kardelių žiedai. Buvo šventė, per kurią, kaip
ir pridera, nuskambėjo daug
gražių sveikinimų ir palinkėjimų.
Marijonas Mikutavičius dainuoja: „Pasveikinkim vieni kitus,
juk tai daryti šitaip lengva“. Įsiklausydami į šiuos paprastus,
bet prasmingus žodžius, taip ir
padarė mokyklų vadovai, surašę savo sveikinimus kolegoms,
moksleiviams ir jų tėveliams.
„Mūsų Druskininkai“ džiau-

giasi, galėdami paviešinti tuos
sveikinimus visiems druskininkiečiams.
Aušra Keturkienė, „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus funkciją:
„Mokslo ir žinių diena kiekvienam žadina savus prisiminimus... Paskutiniaisiais metais
šventei ruošiamės kitaip, bet
jos prasmės tai nekeičia. Pasitikdami mokinius, linkime jiems
smalsumo ir žinių troškimo. Mokytojus drąsiname neprarasti
siekio augti, o iššūkius vertinti
kaip galimybes. Tėvus kviečiame būti aktyviais bendruomenės nariais. Susiburkime, kad
išbandymai neskirtų, o suartintų. Geros kloties naujaisiais
mokslo metais!“
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Viečiūnuose atidarytas naujas edukacinis centras
Viečiūnų gyventojai ir visa
druskininkiečių bendruomenė turi dar vieną naują kultūros ir laisvalaikio erdvę
– praėjusį ketvirtadienį Viečiūnuose duris atvėrė naujas
edukacinis centras. Buvusio
baseino patalpose įrengtos
išskirtinės erdvės. Biblioteka-kultūros zona skirta kultūrinėms edukacijoms, interaktyvi klasė su išmaniosiomis
technologijomis – mokinių ir
suaugusiųjų ugdymui, sportui skirtoje erdvėje galima
naudotis vaikams ir suaugusiesiems skirtu sporto inventoriumi. Čia galima vykdyti
įvaisias veiklas – pradedant
aerobika ir baigiant baleto užsiėmimais mažiesiems M. K.
Čiurlionio meno mokyklos
šokėjams. Iš viso į šį edukacinį centrą investuota 500
tūkst. eurų.
Simbolinę atidarymo juostelę
perkirpo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Viečiūnų seniūnas Alvydas
Varanis, Viečiūnų progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė
ir Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė.
Susirinkusiuosius pasveikinęs
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas pasidžiaugė,
kad apleistas, miestelio vaizdą
gadinęs buvusio baseino pastatas atnaujintas ir tampa traukos
centru. „Labai noriu, kad šiuo
centru naudotųsi ir Viečiūnų, ir
Druskininkų bendruomenė. Kad
visi čia rastų jaukumą, įdomius ir
naudingus užsiėmimus“, – palinkėjo R. Malinauskas.
Viečiūnų progimnazijos direktorė Ž. Krivonienė susirinkusiesiems pristatė atliktus renovacijos darbus ir pasidžiaugė naujai
sukurtomis erdvėmis: „Pastato viduje įrengtos erdvės: kultūros edukacinė erdvė -biblioteka,
fizinio lavinimo klasė, edukacinė STEM klasė. Įsigyta pagrindinė edukacinio centro funkcionavimui reikalinga įranga: baldai
ir mokymo-edukacinės priemonės, kuriomis mes labai džiaugiamės. Ačiū sakome Druskinin-

kų savivaldybės komandai – už
įsiklausimą ir sklandų bendradarbiavimą, ieškant geriausių
sprendimų. Rangovams, uždarajai akcinei bendrovei „Alvista“,
– už tai, kad per tokį trumpą laiką sugebėjo įgyvendinti projektą.“
Naujojo edukacinio centro atidaryme dalyvavo gausus būrys
svečių: mero pavaduotojas Linas Urmanavčius, administracijos direktorė Vilma Jurgelevičeinė, administracijos direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė,
mero patarėjas Simonas Kazakevičius, Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos specialistai, švietimo įstaigų atstovai,
Viečiūnų bendruomenės nariai.
Viečiūnų progimnazijos kolektyvas pasidžiaugė ne tik naujuoju edukaciniu centru, bet ir pristatė ir naują sensorinių pojūčių
klasę bei atnaujintą progimnazijos stadioną.
Ikimokyklinio ugdymo patalpose įrengta Sensorinis pojūčių kambarys. Naujai įrengta
aplinka skirta vaikų nusiraminimui, atsipalaidavimui, susikaupimui, terapijai. Kambaryje yra
visiškai minimalizuoti visi išoriniai trikdžiai, o su vaiko pojūčiais dirbama, naudojant inovatyvią, audiovizualinius jutimus
stimuliuojančią įrangą. Ji leidžia
valdyti patalpos šviesas, garsus ir vaizdus. Tikimasi, kad užsiėmimų metu vaikai patirs gerų
emocijų, atsipalaiduos, išlaisvins savo kūrybiškumą ir išmok
naujų įgūdžių. Vaiko ugdymas
įgauna galimybę esmingai progresuoti.
2020 metais šalia mokyklos
įrengtas naujas universalus
sporto aikštynas. Stadione paklota ilgaamžė universali danga,
puikiai tinkanti futbolui, bėgiojimui ir kitoms sporto šakoms.
Taip pat įrengti nauji bėgimo takai, atnaujintos krepšinio ir tinklinio aikštelės, nauja šuoliaduobė bei multifunkciniai lauko
treniruokliai.
Aikštyne sportuoja ne tik progimnazijos mokiniai, bet ir Viečiūnų bendruomenės nariai
mielai leidžia laisvalaikį gryna-

Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Viečiūnų seniūnas A. Varanis, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Viečiūnų progimnazijos direktorė Ž. Krivonienė ir Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Viečiūnuose duris atvėrė naujas edukacinis centras – buvusio baseino patalpose įrengtos išskirtinės erdvės/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Druskininkų ugdymo įstaigos ruošiasi
naujiems mokslo metams: svarbi
informacija dėl ugdymo proceso
organizavimo
su kauke, vykdymo metu. Taip pat
kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei,
arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos
pobūdžio, pavyzdžiui, darbo su
klausos negalią turinčiais mokiniais. Tada rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija
sutarė, jog ugdymas 2021-2022
metais vyks kontaktiniu būdu,
laikantis patvirtintų saugumo
priemonių. Esant itin sudėtingai situacijai, Vyriausybė gali
svarstyti priimti sprendimą ugdymą 5-12 klasėse leisti vykdyti kontaktiniu būdu tik tuo
atveju, jei klasė būtų imunizuota (bus pakankamai daug persirgusių ir/ar paskiepytų mokinių) arba reguliariai testuojasi.
Priešmokyklinį, pradinį ugdymą planuojama vykdyti kontaktiniu būdu, net ir esant sudėtingai situacijai.
Surinkus informaciją apie grįžtančius į mokyklas mokinius bei
siekiant užkirsti kelią COVID-19
ligos plitimui, planuojama, kad
Druskininkų savivaldybės mokyklose nuo rugsėjo 13 d. testavimas bus vykdomas paviršių PGR
tyrimo metodu (imami ėminiai nuo
paviršių – stalų, rankenų, palangių ir panašiai). Nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios
grupės/klasės aplinkos paviršių
ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos atvejį, bus rekomenduojama
pasitikrinti, testuojantis greituoju
antigeno testu.
Pablogėjus epidemiologinei situacijai šalyje ar savivaldybėje, planuojama, kad testavimas
Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose bus vykdomas sa-

vikontrolės būdu. Teigiamo savikontrolės tyrimo antigeno testo
rezultato atveju mokiniams, kurių
testas teigiamas, bus rekomenduojama registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui.
Gavus teigiamą PGR tyrimo atsakymą konkrečios grupės/klasės mokiniams (išskyrus tuos, kurie turi imunitetą – yra paskiepyti
ar persirgę) bus skiriama izoliacija bei organizuojamas ugdymas
nuotoliniu būdu.
Bendri saugumo reikalavimai
švietimo įstaigoms
Bendrojo ugdymo mokyklose (1-12 klasėse) reguliuojami
srautai, kad būtų išvengta jų maišymosi bendrojo naudojimo patalpose – įėjimuose, koridoriuose, valgykloje, tualetuose, kieme
ir panašiai.
Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, vienu metu, galės dalyvauti ne
daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas, jei visi vaikai ir
darbuotojai yra arba pasiskiepiję,
arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 ligos.
Kaukės. Visi švietimo įstaigų
darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose
patalpose. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip
2 kartus per dieną. Patalpos vėdinamos, prieš atvykstant mokiniams, pertraukų metu, ypač, jei
viena bendra patalpa, pavyzdžiui,
valgykla, naudojasi kelios grupės,
viena po kitos. Jei užsiėmimams
naudojamas inventorius, jis turi
būti išvalomas ir dezinfekuojamas
po kiekvieno panaudojimo.
Stebima mokinių ir darbuotojų sveikata. Matuojama į švietimo įstaigą atvykstančių mokinių,
darbuotojų temperatūra. Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių (pavyzdžiui, karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra
pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai), jis negali dalyvauti pamokose ar dirbti.
Mokinių sveikatos patikrinimas
dėl COVID-19 yra savanoriškas.
Tai nėra barjeras eiti į mokyklą.
Ją privalo lankyti visi sveiki ir nesantys izoliacijoje vaikai.
Testavimas paviršių PGR tyrimo
metodu ugdymo įstaigose turėtų būti vykdomas kas 14 dienų, o
savikontrolės tyrimas atliekamas
kas 3-5 dienas.
Imunitetą turintiems – pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams – testuotis nereikia.
Aktuali informacija apie švietimo įstaigų darbą pandemijos
sąlygomis skelbiama svetainėje www.mokyklabecovid.lt.
Daugiau informacijos apie savikontrolės metodą –
Instrukcija
vaikams
h t t p s : / / w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=MmWPLRZkdeA

Informacija dėl eismo apribojimų

„Lietuvos draudimas“
tęsia „Apsaugok mane“
tradicijas: rugsėjį
Druskininkų savivaldybėje visi
moksleiviai bus apdrausti

Akcijos „Apsaugok mane“ metu didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Druskininkų savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Viena ilgiausiai šalyje gyvuojančių socialinės atsakomybės akcijų – saugaus eismo iniciatyva „Apsaugok
mane“ kiekvieną rugsėjį apdraudžia visus moksleivius
nuo nelaimių keliuose. Šios
akcijos metu didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su
Druskininkų savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose: visi
moksleiviai bus apdrausti, o savivaldybė savo ruožtu
kviečia kiekvieną gyventoją
atkreipti dėmesį į vaikų saugumą.
Vaikų saugumas – kiekvieno
gyventojo rankose
„Kiekvienas rugsėjis – laikas,
kai eismas tampa intensyvesnis, o vaikų, skubančių į mokyklas ar būrelius, daugėja. Šiemet, po dar vienų neįprastų
mokslo metų, dalis moksleivių
grįš į ugdymo įstaigas. Raginame visus tėvelius savo vaikams
prieš naujus mokslo metus priminti elementarius, bet kartais
gyvybiškai svarbius dalykus –
kaip tinkamai pereiti perėją be
šviesoforo, kodėl negalima eiti
per gatvę, degant geltonam ir
raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį
per perėją. Tai gali padėti vaikui
reikiamu metu priimti teisingą
sprendimą“, – sakė Druskininkų
savivaldybės Švietimo skyriaus
vedėja Diana Brown.
Įvykių pasitiko kasmet
„Apsaugok mane“ iniciatorės, didžiausios šalies draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ teigimu, per 22-ejus
akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti visuomenės
atsakomybės jausmą už kie-

kvieną vaiką kelyje:
„Kasmet visoje šalyje visą rugsėjį apdraudžiame daugiau nei
320 tūkst. vaikų – tiek moksleivių yra šalyje, ir visiems jiems
galioja draudimo apsauga. Šios
akcijos tikslas – didinti visuomenės dėmesį ir mažinti nelaimių keliuose skaičių. Šiuo metu
fiksuojame beveik 100 rugsėjo mėnesiais patirtų nelaimingų
atsitikimų ir esame nukentėjusiems išmokėję daugiau nei 40
tūkst. eurų.“, – teigė „Lietuvos
draudimo“ Dzūkijos skyriaus vadovė Alma Visockienė.
Nemokamas draudimas
galioja automatiškai
Akcijos metu – visą rugsėjį –
kiekvienas šalies moksleivis turi
nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – 5 tūkst. eurų.
„Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios
automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną, ir dėl to tėveliams
nieko papildomai daryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas
pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu, šį rugsėjį pateks į eismo
įvykį, tiesiog registruokite žalą
„Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekite su specialistais trumpuoju telefonu 1828“, –
informavo „Lietuvos draudimo“
Dzūkijos skyriaus vadovė A. Visockienė.
„Lietuvos draudimas“ yra didžiausia draudimo bendrovė
šalyje, savo paslaugas teikianti daugiau nei 588 tūkstančiams
privačių ir verslo klientų. Bendrovė užima didžiausią ne gyvybės draudimo rinkos dalį šalyje ir turi daugiau nei 1000
darbuotojų komandą visoje Lietuvoje. „Lietuvos draudimas“
yra ne kartą pripažintas Geriausiu darbdaviu Baltijos šalyse.

Rugsėjo 6-16 d. Leipalingio
seniūnijoje rengiamos karinės
pratybos

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai rugsėjo 6-16 d.
šviesiu ir tamsiu paros metu Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijoje vykdys lauko taktines pratybas. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklus, imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Kariai važinės karinėmis transporto priemonėmis.
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų „Bočių“ bendrijai – jau 20 metų

„Šypsena veide, meilė širdyse“ – tokiu šūkiu aktyvią
20 metų veiklą praėjusį trečiadienį paminėjo 2001 metais susibūrusi Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Druskininkų miesto bendrija.
Per 20 metų Druskininkų savivaldybės senjorai aktyviai
įsitraukė į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Nors tikrasis jubiliejus bendriją aplankė dar sausio mėnesį, tačiau
dėl karantino ribojimų šventė
buvo nukelta.
Karolio Dineikos sveikatingumo parke nusidriekė ilga eilė
norinčiųjų pasveikinti aktyvius
Druskininkų senjorus ir jų pirmininkę, kolektyvo sielą Zitą Joaną Jančiauskienę.
Sveikinimo žodžius „Bočiams“
skyrė Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Administracijos direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė, Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos specialistai,
įmonių ir įstaigų atstovai, svečiai iš Lazdijų, Marijampolės ir
Vilniaus.
L. Urmanavičius pasidžiaugė,
kad visus 20 metų Druskininkų „Bočiai“ žengė koja kojon su
visa druskininkiečių bendruomene, ypač – jaunimu. „Jūs
mums esate labai reikalingi.
Džiaugiuosi, kad plečiate savo
veiklas, kad kasmet prie jūsų
prisijungia vis daugiau senjorų.
Ir toliau išlikite tokie energingi“,
– kalbėjo L. Urmanavičius ir įteikė mero R. Malinausko padėkas bei simbolines atminimo dovanas.
V. Grigorienė prisiminė kolektyvo pirmąjį gimtadienį, kuris
buvo minimas tuomet naujai atidarytame Socialinių paslaugų
centre. Tada visi dar jaudinosi,
ar naujasis centras sklandžiai
veiks, ar jame bus žmonių, o
šiandien jis tapo traukos centru,
susibūrimų ir veiklų vieta daugybei nevyriausybinių organizacijų. „Jūs –pašėlęs kolektyvas,
kurį žino Druskininkai, Lietuva ir
net Europa. Ačiū, kad tokie esate“, – sakė V. Grigorienė.
Druskininkų „Bočių“ bendrija,
vienijanti daugiau kaip 200 senjorų, šventę pradėjo nuotaikinga daina, o bendrijos pirmininkė Z. Jančiauskienė padėkojo
visiems susirinkusiems: „Mūsų
gražiuosius Druskininkus puošia ne tik žaluma, bet ir labai

Gerbiami
„Bočiai“,

Sveikinimo žodžius „Bočiams“ skyrė Savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius,
Administracijos direktorės pavaduotoja V. Grigorienė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

geri žmonės – net poilsiautojai
pastebi geranoriškumą bei šypsenas.
Mes, kaip sako liaudies patarlė, gyvename kaip inkstas taukuose: esame mylimi, gerbiami,
jaučiamės naudingais ir reikalingais.“
Druskininkų „Bočiai“ yra viena
darbščiausių visuomeninių organizacijų: jos nariai ne tik talkina, organizuojant miesto renginius, šventes, bet ir patys rengia
įvairias vakarones, į kurias pakviečia druskininkiečius, įtraukia ir sudomina net ir kurorto
jaunimą.
Prieš didžiąsias metų šventes „Bočiai“ visai bendruomenei primena senąsias tradicijas,
taip pat apsilanko ikimokyklinio
ugdymo įstaigose ir mokyklose,
ten jaunuosius druskininkiečius
moko tradicinių žaidimų, papročių, dainų ir šokių.
Bendrijos nariai propaguoja
sveiką gyvenimo būdą ir visus,
norinčius sportuoti, nuolat kviečia prisijungti prie „Bočių“ organizuojamų mankštų bei seminarų.
Pasagos mėtymas, šiaurietiškas ėjimas, sveikatingumo
mankštos K. Dineikos parke, linijiniai šokiai – tai tik maža dalis
veiklų, į kurias įsitraukia aktyvūs
ir energingi Druskininkų savivaldybės senjorai.
Druskininkų „Bočiai“ – aktyvūs keliautojai. Išmaišę Lietuvą,
druskininkiečiai vis dažniau išvyksta ir už tėvynės ribų.
Prieš penkerius metus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijai už aktyvų dalyvavimą
bendruomenės gyvenime įteiktas prestižinis Druskininkų apdovanojimas – bronzinė „Ratnyčėlė“.

Druskininkų

nuoširdžiai žaviuosi jūsų
energija ir užsidegimu gyventi įdomų ir turiningą gyvenimą – griaunate visus
senatvės stereotipus!
Smagu stebėti, kaip šokate, dainuojate, sportuojate,
o ypač – kaip greitai randate
bendrą kalbą su mūsų jaunimu.
Jūs praturtinate Druskininkų kultūrinį gyvenimą, garsinate Druskininkų krašto vardą. Ne vieną kartą įvairiuose
susitikimuose esu sulaukęs pagyrimų būtent Druskininkų
„Bočiams“. Didžiuojuosi, kad esate Druskininkų krašto ambasadoriai.
Iš visos širdies dėkoju už Jūsų jautrumą ir pagalbą vienišiems Druskininkų krašto senjorams. Esate žmogiškumo
pavyzdys, į kurį norisi lygiuotis, semtis išminties ir stiprybės.
Sveikindamas Druskininkų „Bočius“ su 20-mečiu linkiu,
kad kasmet vis daugiau mūsų senjorų įsitrauktų į „Bočių“
judėjimo gretas, kad būtumėte stiprūs ir sveiki. Ir toliau tęskite savo pradėtus darbus – Jūs labai reikalingi Druskininkų krašto bendruomenei!
Ričardas Malinauskas,
Druskininkų savivaldybės meras

„Šypsena veide, meilė širdyse“ – tokiu šūkiu aktyvią 20 metų veiklą praėjusį trečiadienį paminėjo 2001 metais susibūrę Druskininkų „Bočiai“ /Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Druskininkų atžalynas atvėrė dar
vienus vartus į savo svajones

Atkelta iš 1 psl.

Žaneta Krivonienė, Viečiūnų progimnazijos direktorė:
„Sveikindama Viečiūnų progimnazijos bendruomenę Mokslo ir
žinių dienos proga, linkiu, kad
mokykla taptų namais, kuriuose užtektų vietos visoms svajonėms. Moksleiviams – džiugių akimirkų ir nenumalšinamo
žinių troškimo, siekio augti, išmokti. Pedagogams linkiu rasti
raktą į mokinių širdis ir juo atrakinti galimybių klodus. Tėvelius
kviečiu būti aktyviais progimnazijos gyvenimo dalyviais, saugią
ir pozityvią aplinką kuriančiais
bendruomenės nariais. Motyvuotų, drąsių, aktyvių, kūrybiškų mokslo metų!“

Asta Černiauskienė, Leipalingio progimnazijos direktorė: „Su rugsėju vėl prasideda
nauji mokslo metai – tai nauji lūkesčiai, nauji iššūkiai ir naujos galimybės. Patirtis, manau,
ir mokinius, ir jų tėvelius ar globėjus, ir mokytojus išmokė pasitikėti savimi bei kitais įvairiose
situacijose, įvairiuose kontekstuose. Tai yra nepaprastai svarbu, vertinga ir prasminga. Todėl
visiems noriu palinkėti, kad saugotume vieni kitus, kad būtume
sveiki ir pozityvūs – tuomet galėsime pasidžiaugti kiekvienas
savo asmenine ir visos bendruomenės sėkme!“
Ramutė Siliūnienė, „Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktorė: „Džiaugiamės, kad
ateinantis rugsėjis grąžina mokiniams draugus, mokymąsi ir
bendravimą mokykloje. Pasitinkant rugsėjį, visai mokyklos
bendruomenei, mokiniams, mokytojams, tėveliams, linkiu sėkmingo ir prasmingo starto į
naujus mokslo metus, ryžto, vilties, pasitikėjimo savo jėgomis
ir nusiteikimo įveikti visus iššūkius. Mokymas ir mokymasis
– ne tik atradimų džiaugsmas,
bet ir nelengvas kasdienis darbas. Lai ši nauja pradžia nuteikia visus naujiems darbams ir
siekiams, kūrybai, tobulėjimui ir
bendradarbiavimui, siekiant puikių rezultatų!“
Egidija Vilkienė, „Ryto“ gimnazijos direktorė: „Sveikinu gimnazijos bendruomenę –
mokinius, tėvelius, mokytojus,
darbuotojus – su naujų mokslo metų pradžia. Linkiu, kad šie
metai, kuriuos pradedame taip
visų pasiilgtu kontaktiniu būdu,
būtų bendrystės, atradimų, naujų patirčių, augimo metai.
Gimnazijos naujokams – 146
pirmų klasių mokiniams – linkiu kuo greičiau susidraugauti su aplinka, klasiokais ir mokytojais. Mokytis gali būti smagu!
Antrokams linkiu dėmesį sutelkti
į gilesnį savęs pažinimą, savojo
(unikalaus) kelio paieškas. Trečiokai, jūsų iššūkis – laiko vadyba ir gebėjimas savarankiškai
priimti sprendimus. Abiturientams, kuriems tenka nelengva
užduotis būti pavyzdžiu jaunesniems, linkiu įsimintinų bei sėkmingų metų, jėgų ir ištvermės
ruošiantis brandos išbandymams. Visiems geros pradžios!“
Parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

Kvietimas teikti neformaliojo
švietimo programas

Druskininkų savivaldybė kviečia teikti neformaliojo vaikų švietimo
programas.
Visi NVŠ teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai ir
kt., pageidaujantys užimti mokinius įdomia ir prasminga veikla ir ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, Savivaldybei iki 2021 m. rugsėjo 10 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus
- registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, laisvieji mokytojai-individualios veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo
kopiją (pateikti po programos patvirtinimo), dokumentus patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju.
2. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2018-09-12
įsakymas Nr. V-758).
3. Sutartis dėl patalpų nuomos (jeigu patalpos nuomojamos).
4. Prireikus komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.
Reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo
lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2018-09-12 įsakymas
Nr. V-758) ir Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo
lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1185 „Dėl Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
NVŠ krepšelio lėšomis bus finansuojama tik viena teikėjo pateikta programa.
Dėl programų pateikimo kreiptis el. paštu lina.c@druskininkai.lt
arba telefonu (8 313) 53 372

Visose Druskininkų savivaldybės mokyklose paminėta Rugsėjo 1-oji, buvo sakomos kalbos, skambėjo varpeliai, muzika ir dainos, lingavo kardelių žiedai/Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus ir mokyklų archyvo nuotraukos
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„Muzika be sienų“ Druskininkams dovanojo muzikos šventę

Konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ Druskininkams dovanojo muzikinę šventę/Asmeninio archyvo nuotraukos

Aleksandra Žvirblytė
Praėjusį trečiadienį Druskininkuose baigėsi muzikinė
šventė – XXI Vasaros muzikos
akademija-tarptautinis pianistų, pučiamųjų, styginių instrumentų, kamerinių, fortepijoninių ir vokalinių ansamblių,
džiazo atlikėjų, koncertų fortepijonui, klavesinui su kameriniu orkestru konkursas-festivalis „Muzika be sienų“. Visą
savaitę Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje buvo
pilna muzikos garsų – įvairaus
amžiaus muzikai iš Baltijos šalių, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Indijos, Rusijos ir kitų
šalių ruošėsi pasirodymams

konkurse bei koncertuose.
Šiais metais į Druskininkus atvyko dalyviai iš 11 valstybių – sulaukta vargonininko net iš Indijos.
Pirmą kartą skambėjo arfos garsai – žavi ir talentinga atlikėja Oktavija Bylicka iš Lenkijos atvyko į
Druskininkus specialiu automobiliu, kelis šimtus kilometrų gabenusiu šį karališką instrumentą.
Specialiu transportu atvyko ir talentingasis perkusininkas Augustas Būrė, atsivežęs visą „gvardiją“ mušamųjų instrumentų.
Konkurso atradimas – aštuonmetė Helene Wang Lan iš Švedijos,
pakerėjusi visus puikiu dviejų instrumentų valdymu. Ji pelnė aukščiausius apdovanojimus dvejose
kategorijose – ir kaip pianistė, ir

kaip smuikininkė.
Šiemet konkursantus vertino
trys solidžios tarptautinės žiuri
komisijos – žinomi atlikėjai, profesoriai iš Švedijos, Vokietijos,
Prancūzijos, Lenkijos, Lietuvos.
Pirmą kartą surengtas ir vargonininkų konkursas, kuriam svetingai duris atvėrė Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės
bažnyčia.
Gausiai susirinkusiuosius žavėjo ir trys vargonininkų žiuri narių – Drezdeno virtuozų – Irenos
Budrytės-Kummer, Samuel Kummer, taip pat Jūratės Landsbergytės, muzikavusios ir solo, ir su
puikia violončelininke Ramute
Kalnėnaite, – koncertai.
„Muzika be sienų“ organizato-

riai didžiuojasi, kad po ne vienerių metų derybų į Druskininkus
pirmą kartą sutiko atvykti fortepijono legenda, Maestro Eugen Indjic (Prancūzija), magiškais garsais atidaręs konkursą-festivalį
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
salėje. Tikra laimė buvo klausyti vieno geriausio F. Chopin muzikos interpretatoriaus atliekamą Sonatą b-moll bei mazurkas.
Klausėmės ir unikalios E. Indjic
paskaitos apie F. Chopin mazurkų interpretaciją.
Surengti ir konkurso-festivalio
komisijos narių koncertai. Ypatinga dovana – specialiai Druskininkams skirtas naujas Nacionalinės premijos laureato prof. Petro
Vyšniausko ir prof. Aleksandros
Žvirblytės projektas „Dedikacija
Druskininkams“, sužavėjęs druskininkiečius ir svečius iš įvairių
šalių.
Daug puikios muzikos buvo bendrame projekte su Lietuvos kompozitorių sąjunga „Vainikas Čiurlioniui“ – įvairių šalių kompozitorių
kūrinius atliko meno meistrai: P.
Vyšniauskas, Marianne Jacobs,
Maximilian Bylicki, A. Žvirblytė, Valentinas Kaplūnas, Inga
Vyšniauskaitė. Koncertą daugelį metų puošdavo žymaus druskininkiečio Alfonso Šuliausko tapybos darbai bei dvasinga kalba.
Jam išėjus Anapilin, gražią tradiciją tęsia p. Vida Šuliauskienė Ji
šiemet pristatė įdomų A. Šuliausko metalo ir medžio darbą, skirtą
Arūno Tarabildos atminimui.
Tradicinis žiuri narių koncertas
M. K Čiurlionio memorialiniame
muziejuje „M. K. Čiurlionis, jo amžininkų kūryba ir epocha“ taip pat
buvo kitoks nei visuomet – pirmą
kartą skambėjo ir violončelės bei
saksofono garsai.
Daugelį metų dailininkas A. Šuliauskas tapydavo konkurso dalyvių bei komisijos narių portretus.
Nuo praėjusių metų šią tradiciją tęsia Saulius Rudzikas. Jo šiemet nutapyti Alanos Šport, Rugilės Melytės, Helene Vang Lan,
Ingos Liukaitytės-Kang portretai
puikuosis Didžiojoje Britanijoje,
Švedijoje bei Lietuvoje.
Visi Druskininkai buvo kupini
jaunųjų festivalio virtuozų, kurie
demonstravo savo meistriškumą
įvairiose sanatorijose, muziejuose, po atviru dangumi miesto
aikštėje, muzikos.
Šiemet pirmą kartą jaunieji atlikėjai galėjo dalyvauti tik festivalyje – nenorintieji konkuruoti grojo
koncertuose, gilino žinias meistriškumo pamokose ir edukaciniuose renginiuose.
Vienas iš konkurso-festivalio
„Muzika be sienų“ tikslų – neįgaliųjų ir profesionalių
muzikų suartėjimas. Kaip ir kiekvienais metais, didelio klausytojų dėmesio sulaukė koncertas
Pramogų aikštėje – su Vilniaus
muzikos mėgėjų orkestru (diri-

gentas – Tadas Šileika), muzikavo konkurso dalyviai, dalyvavo ir
LSKD „Guboja“ atlikėjai.
Svarbus
konkurso-festivalio
„Muzika be sienų “ aspektas –
edukacija. Kasdien vyko atviros
žiuri narių pamokos – pas žymius
muzikus pasitobulinti galėjo kiekvienas konkurso ir festivalio dalyvis.
Kaip ir kasmet, festivalį papuošė iškiliausias M. K. Čiurlionio kūrybos žinovas prof. dr. Vytautas
Landsbergis, jauniesiems muzikams suteikęs neįkainuojamų žinių apie mūsų genijaus kūrybą.
Vyko puikūs autoriniai seminarai
įdomia ir aktualia tematika: prof.
dr. Ulf Henrich Goehle (Vokietija) aiškino apie smegenų veiklos
produktyvumo didinimo būdus,
improvizacijos meno mokė prof.
P. Vyšniauskas, Katažina Bitovt
nagrinėjo garso dažnių, spalvų
suvokimą, Rolandas Aidukas –
aktualius mokytojams atestacijos klausimus. Įdomių pranešimų
buvo konkurso-festivalio mokslinėje-metodinėje konferencijoje,
kurią vedė žymi muzikologė Rita
Aleknaitė- Bieliauskienė.
Viena iš „Muzika be sienų“ misijų – atverti vartus į platų pasaulį jauniesiems talentams. Jau visas būrys talentingų lietuvaičių ir
ne tik lietuvaičių koncertavo Danijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Gruzijoje, JAV, Lenkijoje,
Rusijoje, įvairiose Lietuvos salėse, pasirodė su maestro Donato
Katkaus vadovaujamu Šv. Kristoforo kameriniu orkestru.
Tradicija tęsiama ir šiemet – ryškiausiai įvairiose amžiaus kategorijose pasirodžiusieji koncertuos
įvairiose pasaulio šalyse.
Fabio Romano (Vokietija) surengs rečitalį Vilniuje, arfistė
Oktavija Bylicka (Lenkija) koncertuos tarptautiniame M. K. Čiurlionio muzikos festivalyje Vilniuje. Koncertus Sakartvele surengs
Aleksandr Bogdanov (Rusija-Vokietija) ir du Lietuvos atstovai –
Augustė Pauliūtė ir Mindaugas
Jonas Strauka. Žymiojoje Frauenkirche Drezdene koncertą surengs Magdi Safari Araghi (Indija-Vokietija). Į tarptautinį festivalį
Lenkijoje 150 Eur kvietimus-stipendijas gavo Amelija Būrytė
(Lietuva), Inga Liukaitytė-Kang,
Cason Kang (Didžioji Britanija).
Kvietimus-stipendijas dalyvauti
tarptautiniame konkurse Maskvoje gavo Kaja ir Klėja Kašubaitės(
Lietuva-Ukraina). Su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru Vilniuje koncertuos Ina Narkutė, Julian
Gemanowitz, Augustas Būrė. Aštuoniems Grand Prix laimėtojams
įteiktos piniginės Mecenato Gedimino Kuprevičiaus premijos .
Baigiamasis akordas nuskambėjo „Draugystės“ sanatorijoje,
kurioje gausiai susirinkę klausytojai entuziastingai sutiko konkurso nugalėtojus.
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Estetinis plombavimas – kelias į visapusišką laisvę šypsotis!

Psichologai teigia, jog net
74 proc. žmonių nesąmoningai jaučia palankumą plačiai besišypsantiems žmonėms, tačiau daugelio mūsų
laisvę šypsotis varžo netaisyklinga dantų forma, spalva, tarpeliai ir daugybė kitų
minimalių problemų, kurias
nesunkiai išsprendžia estetinė odontologija.
Estetinė odontologija apima
dantų balinimo, estetinio plombavimo ir protezavimo procedūras, dažnais atvejais šias
paslaugas kombinuojant kartu. Estetiškai koreguoti galima
priekinių dantų vainikėlių formą, ilgį, tarpelius tarp dantų ar
nežymią danties rotaciją (dantų persidengimą, pasisukimą).
Pacientams dažnai kyla klausimas, kurį dantų restauracijos būdą rinktis yra geriausia?
Nors vienareikšmiško atsakymo nėra, tačiau, prieš renkantis dantų restauracijos būdą,
būtina, kad profesionalus specialistas įvertintų individualią
paciento situaciją. Sprendimą
priimti bus paprasčiau, jeigu
daugiau sužinosite apie šiuos
metodus.
Šį kartą Druskininkų odontologijos klinikos „Šypsenos
akademija“ gydytoja odontologė Justina Taurozaitė Valentė papasakojo viską, ką reikėtų
žinoti apie estetinį plombavimą ir atsakė į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus
apie šį metodą.
Pirmiausia – konsultacija
su specialistu
Konsultacijos metu su pacientu yra aptariami ir įvertinami
įvairūs estetinės odontologijos sprendimai. Konsultacijos
metu taip pat atliekamas nuodugnus ištyrimas, specialistas
įvertina individualią paciento
situaciją ir galimus taikyti estetinės odontologijos metodus.
Paciento lūkesčiai sugretinami
su galimais metodais, apžvelgiamas preliminarus projekto
planas.
Estetinis plombavimas –
kas tai?

Estetinis plombavimas – tai
populiarus ir greitas metodas,
leidžiantis pakeisti neestetiškai atrodančių dantų išvaizdą,
atkurti nudilusius dantų kraštus, nuskilusius kampučius.
„Šypsenos akademijos“ gydytoja odontologė J. Taurozaitė
Valentė įvardija estetinio plombavimo privalumus: „Estetinis plombavimas yra minimaliai invazyvi procedūra, kurios
metu tausojami esami dantų
audiniai, nereikia šlifuoti dantų paviršių.
Pasitelkus šį metodą, per
trumpą laiką galima pakeisti
dantų spalvą, formą bei dydį.
Šis metodas padeda sukurti natūralią, estetišką dantų išvaizdą, o procedūros kaina yra
mažesnė negu kitų estetinės
odontologijos šypsenos kūri-

atlikti dar prieš estetinio plombavimo procedūrą. Reikėtų atkreipti dėmesį dar ir į tai,
kad, kaip ir natūraliems, taip ir
plombuotiems dantims, kenkia
panašūs dalykai: rūkymas, gėrimai, kuriuose yra dažiklių, alkoholis, prasta dantų priežiūra, maisto produktai, kuriuose
yra daug cukraus bei kiti panašūs gaminiai.
Ar šiuo metodu galima
plombuoti krūminius
dantis?
Jau ir Druskininkų „Šypsenos akademija“ odontologijos klinikoje Jums gali būti atlikta
estetinio plombavimo procedūra/Asmeninio archyvo nuotrauka

mo metodų, pavyzdžiui, protezavimo dantų laminatėmis.
Dažniausiai procedūra atliekama, naudojant vietinį nuskausminimą, todėl yra visiškai neskausminga.“
Kokiais atvejais tikslinga
rinktis estetinį
plombavimą?
Estetinis plombavimas yra
rekomenduojamas, kai nėra
didelių ėduonies pažeidimų ir
norima atkurti nedidelius danties defektus.
Šią procedūrą galima atlikti, esant dantų nudilimams, jei
prireikia koreguoti tarpus tarp
dantų, kai tenka estetiškai ištaisyti tam tikrus dantų trūkumus. Jei nesate užtikrinti, ar
Jūsų atveju gali būti taikomas
estetinis plombavimas, Jums
visada padės gydytojas odontologas, kuris įvertins Jūsų situaciją ir nustatys, kokios procedūros galėtų sukurti tobulą
šypseną.
Kodėl verta rinktis estetinį
plombavimą?
Didžiausias šio metodo privalumas yra tas, jog tai – minimaliai invazinė procedūra, nereikia nušlifuoti dantų paviršių.
Dar vienas didelis privalumas
– visus estetinėje srityje esančius dantis galima tvarkyti iš
karto, todėl pacientas greitai
gali džiaugtis puikiai atrodančia šypsena.

cedūrą. Antrojo vizito metu pacientui parodoma, kaip dantys
atrodys vizualiai, ir atliekama
plombavimo procedūra. Trečiojo vizito metu pakartotinai
apžiūrima ir įvertinama esama
situacija, atliekamas baigiamasis poliravimas, ir pacientas
jau gali džiaugtis savo natūraliai atrodančia tobula šypsena!
Ar estetiškai plombuoti
dantys reikalauja ypatingos
priežiūros?
Kaip ir natūraliems dantims,
reguliari profesionali burnos
higienos procedūra turėtų būti
altiekama du kartus per metus. Taip pat reikėtų reguliariai,
kartą per metus, lankytis pas
gydytoją odontologą plombų
nupoliravimui. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į dantų priežiūros
priemones – renkantis dantų
pastą, vertėtų atsižvelgti, ar ji
nėra pernelyg abrazyvi, rekomenduojama rinktis minkštą
dantų šepetėlį.
Svarbu žinoti, kad estetinės
plombos nepasiduoda balinimui, tad, jei norite pašviesinti
dantis, dantų balinimą reikėtų

Taip, krūminiai dantys, taip
pat kaip ir priekiniai, yra plombuojami, atstatant danties
anatomiją. Dažnai dar iki šiol
pacientai galvoja, kad estetinis
plombavimas yra atliekamas
tik priekiniams dantims, nes jie
vizualiai yra matomi labiausiai.
Vis dėlto, svarbu nepamiršti ir krūminių dantų, kuriems
estetinis plombavimas reikalingas ne tik dėl išvaizdos, tačiau ir dėl funkcionalumo. Pavyzdžiui, esant dideliam tarpui
tarp dantų, kramtymo procesas gali būti ne toks funkcionalus, o tai dažniausiai sukelia didesnes dantų problemas.
Taip pat tarpdančiuose gali
kauptis maisto likučiai, kurie
sukelia uždegimus.
Kodėl žmogui taip svarbu
turėti gražią ir sveiką
šypseną?
Sukūrus ir įgyvendinus žmogui jo svajonių šypseną, jis tarytum išsilaisvina, pagerėja jo
emocinė būklė, atgimsta pasitikėjimas savimi. Žmogus
ima drąsiau šypsotis, šypsena
tampa tarytum jo vizitinė kortelė. Estetinis plombavimas
yra nepamainoma priemonė,

Druskininkų odontologijos klinikos „Šypsenos akademija“ gydytoja odontologė
J. Taurozaitė Valentė/Asmeninio archyvo
nuotrauka

siekiant gražios ir taisyklingos
šypsenos.
Geriausias metas išpildyti
svajonę – dabar!
„Šypsenos akademija“ kviečia Jus atvykti į aukščiausio lygio specialistų konsultaciją ir
išpildyti savo svajonę turėti tobulą šypseną.
Toli vykti nereikės, nes jau ir
Druskininkų „Šypsenos akademija“ odontologijos klinikoje
Jums gali būti atlikta estetinio
plombavimo procedūra!
Ženkite pirmąjį žingsnį svajonių šypsenos link – visą rugsėjį „Šypsenos akademijoje“
Druskininkuose taikome ypatingą pasiūlymą – dantų balinimas lazeriu net 50 proc. pigiau!
Lauksime Jūsų adresu: K.
Dineikos g. 1, SPA Vilnius
Druskininkai.
Registruotis galite telefonu +370 643
52 525 arba internetu www.
sypsenosakademija.lt

Kiek vizitų reikia, norint
sukurti tobulą šypseną,
pasitelkiant estetinį
plombavimą?
Vizitų skaičius priklauso nuo
paciento situacijos, estetiškai
plombuojamų dantų skaičiaus.
Pirmojo vizito metu pacientui
suteikiama specialisto konsultacija. Jos metu su pacientu
nusprendžiama, ko pacientas
tiksliai nori, ar tenkina esama
dantų spalva, ar vis dėlto norima baltesnių dantų, įvertinama, kaip ir kiek pageidaujama keisti dantų formą ir dydį.
Konsultacijos metu atliekama
rentgeno nuotrauka ir esamų
dantų nuotrauka, nuimami atspaudai pavaškavimui. Taip
pat prieš estetinį plombavimą
rekomenduojama atlikti profesionalią burnos higienos pro-
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Skelbiami konkursai Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti
Druskininkų savivaldybė skelbia keturis konkursus Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:
1. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus.
2. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus.
3. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokyklos direktoriaus.
4. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus.
Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (baziniais dydžiais):
- Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus – nuo 11,7 iki 11,81.
- Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus – nuo 12,6 – 12,65.
- Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokyklos direktoriaus –
nuo 11,7 iki 11,81.
- Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus –
nuo 11,74 iki 11,85.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2.turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba
viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne
mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros
aprašas);
2.4. pretendentui Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus
pareigoms eiti – būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V
ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių
reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams
aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punkto 5.2.2
papunktyje, įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių
reikalavimų aprašo 5 punkte.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei
(grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo
ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos
kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą)
mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai
atitinkamai dėl Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokyklos ar Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos veiklos
(tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie
vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos
tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.
Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam
prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne
mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio
kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu
tokius dokumentus turi).
Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba
registruotu laišku iki 2021 m. lapkričio 25 d. įskaitytinai. Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės
ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 210
kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos
dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai
grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų,
ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų
kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Pasiteirauti galima tel. (8-313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Konkursų paskelbimo data – 2021 m. rugpjūčio 30 d.
Pretendentų atranka į visus keturis konkursus vyks 2021 m. gruodžio 7 d.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
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M. K. Čiurlionio meno mokykloje
nuaidėjo išleistuvių šventė

Druskininkų „Rotary“ klubas geriausiems absolventams skyrė piniginius 100 eurų apdovanojimus/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Kuo kiekvienas iš mūsų būtume tapę, jei ne mokykla?
Ji atvėrė mums duris į neaprėpiamą meno pasaulį. Ji išmokė savarankiškai mąstyti, skatino vystytis ir tobulėti.
Mokytojai padrąsino pirmuosius kūrybinius bandymus,
padėjo surasti tai, kas glūdi
giliai viduje.
Rugpjūčio 20 dienos popietę Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje nuaidėjo išleistuvių šventės šurmulio banga. Dėl neįprastos situacijos šalyje ši šventė jau kelinti metai
nukeliama į vasaros pabaigą,
tačiau tai ją daro dar labiau laukiamą. Pasveikinti baigiančiuosius mokyklą susirinko gausus
būrys artimųjų, draugų, mokytojų, garbūs svečiai iš Druskininkų
ROTARY klubo bei Druskininkų savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus.
Šiais metais mokyklos baigimo
pažymėjimai įteikti 44 absolventams. Tai reiškia, kad tiek daug
gražaus jaunimo savyje atrado
užslėptas kūrybinės energijos
galias, kurias panaudojo meno
grožiui kurti. Ši šventė – ypatinga kiekvienam mokiniui, nes
baigimo pažymėjimas – tai ilgo,
sunkaus, kruopštaus ir neretai
monotoniško darbo įvertinimas.
Ši darbą kantriai dirbo mokiniai,
mokytojai ir tėvai. Dėkojame
Jums, mieli tėveliai, kad buvo-

te šios mokyklos dalimi, dėkojame Jums, mokytojai, už nuoširdų, prasmingą darbą.
Mokyklos bendruomenė džiaugiasi kiekvienu savo auklėtiniu, ypatingai didžiuojasi tais,
kurie nuolat garsina mokyklos
vardą. Tradicija tapo nominacijų „Mokyklos garbė“ įteikimas.
Nominacijų statulėles sukūrė
keramikos mokytoja Gulnara
Kupčinskienė, padėkas – mokytoja Dovilė Petrauskienė. Šio
apdovanojimo tikslas – pagerbti
ir paskatinti aktyviausius mokinius, įvertinant mokymosi rezultatus, dalyvavimą konkursuose,
koncertuose, parodose, pleneruose, meistriškumo kursuose
bei kituose renginiuose, atstovaujant mokyklą Lietuvoje ir už
jos ribų.
Nuoširdų AČIŪ tariame Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentui Modestui Vitkauskui ir
visiems klubo nariams, kurie
geriausiems absolventams skyrė piniginius 100 eurų apdovanojimus. Šiais metais nominacija „Mokyklos garbė“ apdovanoti
septyni mokiniai: Martynas Červinskas, Juozas Čijunskis, Austėja Katčenkaitė, Elijus Voronovas, Dorotėja Bachtijeva,
Paulina Matulevičiūtė ir Viktorija Nanartonytė.
Kiekviena pabaiga – kažko
naujo pradžia. Visiems mokyklą
baigusiems mokiniams linkime,

kad menas juos lydėtų visada,
kad jie būtų kūrybingi, nebijotų
eksperimentuoti, ieškoti savęs.
Tikimės, kad laikas praleistas

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O. Olšauskienė džiaugiasi, kad mokiniai mokykloje atrado užslėptas kūrybinės
energijos galias, jas panaudojo meno grožiui kurti/Asmeninio archyvo nuotrauka

mokykloje, liks Jums šviesiais
prisiminimais, o žinios, bendravimo įgūdžiai, susiformavusios
vertybės pravers tolesniame gyvenime.
Ačiū Jums, kad buvote kartu,
visuomet lauksime Jūsų grįžtant.
Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Druskininkų kardiologijos centre –
kraujagyslių chirurgo J. Gutausko konsultacijos

Užtikrindamas pacientų saugumą, Druskininkų kardiologijos
centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytojas, kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dirbantis Respublikinėje
Vilniaus universiteto ligoninėje.
Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją
Registracija tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
J. Gutauskas, gydytojas, kraujagyslių
chirurgas/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Ekspertų patarimas: sumaniai renkantis,
nebrangiai galima įsigyti daug kokybiškų
išmaniųjų įrenginių

Ruošiantis mokslo metų
ir naujų darbų startui, visi
norime atnaujinti telefoną,
kompiuterį ar įsigyti išmanųjį laikrodį. Ar įmanoma
pažangų telefoną įsigyti vos
už kelių kavos puodelių per
mėnesį kainą? Ekspertai
pataria: sumaniai renkantis, nebrangiai galima įsigyti daug kokybiškų išmaniųjų
įrenginių.
„Praėjo tie laikai, kai, renkantis ekonominės klasės išmanųjį įrenginį, reikėjo aukoti kažkokius svarbius parametrus.
Dabar telefonų, kompiuterių,
laikrodžių ir kitų įrenginių techninės charakteristikos bei inovacijos auga taip sparčiai, kad
net kelis šimtus eurų kainuojanti technika stebina savo
funkcijomis ir kokybe“, – sako
„Telia“ Įrangos vadovas Aurimas Karnejevas.
Druskininkiečių Sukackų šeima, auginanti du vaikučius, šią
vasarą atsisakė atostogų užsienyje ir keliavo po Lietuvą.
Taip jiems pavyko sutaupyti nemažai pinigų. Šeima nusprendė, jog šiuos pinigus jie
skirs visos šeimos narių išmaniųjų įrenginių atnaujinimui.
Mama pirks naują mobilųjį telefoną, tėtis – kompiuterį. Pirmaklasį Adomą nuspręsta aprūpinti laikrodžiu-telefonu, o
ketvirtokė Alina labai nori naujo, gerai fotografuojančio mobiliojo ryšio telefono.
„Telia“ ekspertai turi patrauklių pasiūlymų kiekvienam Sukackų šeimos nariui.
Telefono ar kavos?
Dauguma lietuvių telefonus
atnaujina kas dvejus-trejus
metus. Jei ir jūs jau svajojate
apie naują išmanųjį, apsvarstykite šiuos „Telia“ ekspertų atrinktus pasiūlymus. Kas gi nenorėtų telefono vos už dviejų
kavos puodelių ar torto gaba-

lėlio kainą per mėnesį, tiesa?
Ieškančius
optimaliausio
sprendimo nustebins „Xiaomi Redmi 9T“ išmanusis su 64
GB vidine atmintimi, keturguba kamera, ištverminga baterija, atspariu „Gorilla Glass 3“
stiklu ir kitais privalumais. Tiks
ir daug naršantiems internete,
ir daug kalbantiems – už 4,13
euro per mėnesį su 24 mėn.
mobiliojo ryšio sutartimi (galioja nuo plano „Flexi 4“). Visa
įmoka už šį telefoną akcijos
metu be plano – 149, o su planu – 99 eurai.
„Samsung“ telefonų gerbėjai
turėtų atkreipti dėmesį į „Galaxy A22“, kuris jau pasiruošęs 5G ryšio erai. Šis telefonas vartotojų giriamas už itin
gerą ekrano raišką, ilgą veikimą ir patogų valdymą. Ypač jis
patiks mėgstantiems fotografuoti – gražiausias gyvenimo
akimirkas fiksuoja kokybiška
ir funkcionali triguba kamera, turinti ypač plataus kampo
objektyvą ir įdomių asmenukių efektą. 64 GB vidinės atminties šis telefonas dabar –
vos už 6,21 euro per mėnesį
su 24 mėn. mobiliojo ryšio sutartimi (galioja nuo plano „Flexi
4“). Pilna įmoka už šį telefoną
akcijos metu be plano – 199, o
su planu – 149 eurai.
Jei telefoną dažnai naudojate vaizdo įrašų peržiūroms,
žaidimams arba filmavimui ir
fotografavimui, ekspertai siūlo
„Xiaomi Redmi Note 10S“ su
128 GB vidine atmintimi. Šis
išmanusis turi didelį 6,43 colių
įstrižainės AMOLED ekraną,
o vos per pusvalandį telefono
bateriją galima įkrauti daugiau
kaip 50 procentų. Šiuo metu
„Telia“ jį siūlo už 8,3 euro per
mėnesį su 24 mėn. mobiliojo
ryšio sutartimi (galioja nuo plano „Flexi 4“). Visa įmoka už šį
telefoną akcijos metu be plano
– 249, o su planu – 199 eurai.
Šiuo metu dairotės aukštes-

nės klasės telefono už draugišką kainą? „Telia“ turi pasiūlymą ir jums – atnaujintus
išmaniuosius telefonus. Tai
anksčiau naudoti, bet labai geros būklės „Samsung“ ir „Apple“ flagmanai, kuriuos mūsų
specialistai patikrina, atnaujina ir paruošia tolesniam naudojimui. Šie telefonai atrodo
kaip nauji, leidžia mėgautis visomis flagmanų galimybėmis,
turi 12 mėn. garantiją, ir, svarbiausia, kainuoja gerokai mažiau. Be to, tokio telefono pasirinkimas yra tausojantis gamtą
ir draugiškesnis aplinkai.
Stilingi laikrodžiai – ne tik
laikui skaičiuoti
Šiais laikais laikrodis gali būti
ir telefonu, ir pinigine, ir muzikos grotuvu ar net navigacijos
sistema. Tai – esminiai eSIM
technologjją palaikančių išmaniųjų laikrodžių privalumai.
Daugelis prisipažįsta, kad, įsigiję tokį išmanųjį laikrodį, vėliau nebeįsivaizduoja nė dienos be jo.
Jei turite „Samsung“ telefoną, rinkitės „Samsung Galaxy
Active2 Aluminum LTE“ laikrodį. Jis turi padidintą, visiškai
juodą ekraną patogiam naudojimui, o funkcijų įvairovė nustebins ir daug mačiusius. Laikrodis fiksuoja judesius, matuoja
streso lygį, gali tapti fotografavimo valdikliu, padeda sekti
socialinius tinklus, o su eSIM
– leis ir skambinti palikus telefoną namuose. Dabar „Samsung Galaxy Active2 Aluminum LTE“ labiausiai apsimoka
pirkti mokant dalimis – įmoka
per mėnesį tesieks nuo 3,87
euro (per 36 mėn.). Jei įsigysite ir eSIM paslaugą – šešis
mėnesius ja galėsite naudotis
visiškai nemokamai (vėliau –
5,90 euro per mėnesį).
„Apple“ fanams siūlome „Apple Watch SE LTE“ – stilingą

ir funkcionalų laikrodį, išsiskiriantį iš kitų ne tik savo forma,
bet ir galimybėmis. Jis pravers
ir sportuojant, ir miegant, nes
skaičiuos ne tik nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas, širdies ritmą, bet ir miegą, tiek
kasdien, tiek ištikus nelaimei,
nes gali atsiliepti į skambučius, gauti žinutes ir leisti muziką tiesiai nuo riešo, be to, turi
Greitosios pagalbos SOS funkciją. O dabar „Apple Watch SE
LTE“ labiausiai apsimoka pirkti mokant dalimis – įmoka per
mėnesį tesieks nuo 8,59 euro
(per 36 mėnesį). Jei įsigysite ir
eSIM paslaugą – šešis mėnesius ja galėsite naudotis visiškai nemokamai (vėliau – 5,90
euro per mėnesį).
Nepamiršome ir mažųjų
technologijų gerbėjų: laikrodžiai-telefonai „Gudrutis“ dabar – vos nuo 3 eurų per mėnesį.
Tai – puikus pirmasis išmanusis įrenginys vaikams, leidžiantis skambinti nustatytiems kontaktams, o tėvams
suteikiantis daugiau ramybės,
nes jie visada gali žinoti, kur jų
vaikas yra.
Kompiuteriai – ir
mėgstančiam žaisti,
ir vadybininkui
Karantinas parodė, kad kompiuteris gali tapti pagrindiniu
įrenginiu namuose: jo reikia ir
vaikų mokslams, ir studijoms,
ir darbui, ir kasdieniams poreikiams. Ypač daug iššūkių kyla,
kai namuose kompiuteris tėra
vienas. Bet, kai įrenginį galima įsigyti išsimokėtinai be pabrangimo, o gerų pasiūlymų
apstu, viskas tampa kur kas
paprasčiau. „Telia“ ekspertai
atrinko tris favoritus kiekvieno
poreikiams.
Mokslams. „Asus VivoBook X415 i3“ – plonas ir lengvas

(sveria vos 1,6 kg), bet yra pakankamai galingas atlaikyti ir
nuotolines pamokas, ir kino
seansus, be to, jį patogu naudoti kasdien. Vertinamas už
itin patogią klaviatūrą lengvam
tekstų rinkimui, gerą garso kokybę ir platų ekrano matymo
kampą. Dabar – vos už 20,9
euro per mėnesį. (mokant 24
mėnesį) arba 501,6 euro, mokant visą sumą iš karto.
Darbui namuose. Iki 8 val.
be laido veikiančią bateriją turintis „HP Pavilion Ryzen5“
kompiuteris užtikrina sklandžią darbo dieną iš svetainės
ar virtuvės – kur tik patogu ir
gera dirbti. Didelis darbalaukis, kokybiška ekrano raiška,
greitas įkrovimas ir kiti privalumai išskiria šį kompiuterį iš kitų
panašios kategorijos įrenginių.
Dabar – vos už 28,5 euro per
mėnesį (mokant 24 mėnesį)
arba 684 eurus, mokant visą
sumą iš karto.
Žaidimams. Tikri kompiuterinių žaidimų fanatai žino, kad
geras kompiuteris yra tas, kuris užtikrina maksimalų greitį,
didelę talpą, kokybišką garsą
ir detalią ekrano raišką. Visa
tai apjungia „MSI GF63 Thin
i5“ kompiuteris, išsiskiriantis
ne tik savo techninėmis charakteristikomis, bet ir dizainu.
Dabar – vos už 31,9 euro per
mėnesį (mokant 24 mėnesį)
arba 765,6 euro, mokant visą
sumą iš karto.
Šių pasiūlymų laikas ir prekių
skaičius yra riboti.
Platų telefonų, laikrodžių,
kompiuterių, o taip pat televizorių, monitorių ir kitos įrangos asortimentą rasite „Telia“
e-parduotuvėje www.telia.lt, o
jei norite pasitarti – skambinkite tel. 1817 arba atvykite į artimiausią „Telia“ saloną.
Užsakymo Nr. MDR-320-01
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Savaitraščio Nr. 320

Druskininkietės apdovanotos konkurse „Žingsniai 2021“

Druskininkų savivaldybės VSB įgyvendinamo projekto „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“ dalyviai/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
baigia įgyvendinti projektą –
„Sveika bendruomenė – stipri
visuomenė“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų, Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Šio
projekto metu įgyvendinome daug sveikatą stiprinančių veiklų, į kurias įtraukėme
1700 mokinių, norėjusių būti
fiziškai aktyviais. Organizavome vaikų vasaros stovyklas,
kuriose vaikai išbandė gatvės
šokius, ,,trikke“ dviračius,
mokėsi važinėti riedučiais, slidinėjo „Snow Arenoje“. Visos
šios veiklos Druskininkų savivaldybės mokiniams buvo
nemokamos.
Ikimokyklinio
ugdymo įstaigose taip pat organizuotos rytinės mankštos
bei vykdyta ,,Kimochis“ emocijų pažinimo ir ugdymo programa.
ESF projektų dalyviai buvo
kviečiami dalintis sėkmės istorijomis konkurse „Žingsniai 2021“,
o rugpjūčio 24 d. surengtuose
apdovanojimuose buvo įvertintos ir keturiolikmetės druskininkietės Kamilė Budzilaitė bei Ieva
Pupininkaitė. Konkursas įgyvendintas kartu su portalu 15min –
skaitytojai balsavo ir išrinko penkias, jiems labiausiai įsiminusias
sėkmės istorijas, tarp kurių pateko Kamilė ir Ieva. Visų dvidešimties istorijų, kurios buvo atrinktos
konkursui, herojams ir projektų vykdytojams įteikti apdovanojimai, o penkiems daugiausiai
15min skaitytojų dėmesio sulaukusiems herojams – dar ir atminimo statulėlės, kurias sukūrė
skulptorius Artūras Žilinskas.
Kamilė ir Ieva dalyvavo Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendintame Europos socialinio fondo
lėšomis finansuotame projekte
„Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“. Projekto metu 2019
m. vasarą Druskininkų mieste
buvo surengtos stovyklos vaikams ir paaugliams, galėjusiems
išbandyti įvairias fizinio aktyvumo veiklas.
Mergaičių istorija – nuoširdžiausias įrodymas, jog kartais
atsitiktinumai atveda ten, kur,
net ir planuodamas, neatsidur-

tum. Gatvės šokių virusu minėtoje stovykloje užsikrėtė ne tik Kamilė, bet ir Ieva. Beje, ji taip pat
yra lankiusi pramoginius šokius.
Mergaitės sakė anksčiau viena kitą pažinojusios iš matymo –
lankė tą pačią mokyklą, tačiau iki
stovyklos nebuvo bendravusios.
Vasaros stovykloje užsimezgė
artima draugystė: jos abi, kaip
pamena treneris, buvo labiausiai
įsitraukusios ir motyvuotos šokti gatvės šokius. Net ir sunkiausius judesius bei šokio technikas
šlifuodavo, kol pavykdavo atlikti
taip, kaip reikia.
Jų poros sėkmę įrodo ir oficialus įvertinimas – pernai mergaitės tapo gatvės šokių čempionato „Lietuvos Hip Hop Beginners
2020“ (Duo Juniors kategorijoje)
nugalėtojomis.
Džiaugiamės, kad šis projektas
atveria naujus kelius bei tikslus
jauniems žmonėms. Dėkojame
visiems, dalyvavusiems projekte.
Linkime būti fiziškai aktyviems ir
siekti savo svajonių!
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Druskininkų savivaldybės VSB direktorė I. Kostina (trečioje eilėje pirma iš kairės) atsiėmė druskininkiečiams skirtą apdovanojimą/Organizatorių nuotrauka

Centrui „Dainava“ kavinėje „Širdelė“
nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai:
virėjas (-a) ir darbui savaitgaliniais - padavėjas (-a).
Informacija tel. 8 313 59090
Superkame: „Audi“, „BMW“, „Mazda“, „MB“,
„Mitsubishi“, „Nissan“, „Opel“, „Toyota“, „VW“
su SDK, utilizavimo paramai gauti.
Dirbame 24/7. Tel. 8 636 60454
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai ,
turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės reisai.
Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +370 616 30901
Autoservisui reikalingas automechanikas, darbo patirtis nebūtina, apmokome. Darbo pobūdis: važiuoklės, stabdžių sistemos
remontas, ratų geometrijos atstatymas, kėbulo
išrinkimas/surinkimas ir t.t. Tel. 8 623 82375

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikia: kambarinių, barmenų (-ių), virtuvės pagalbinių
darbuotojų, indų plovėjų, valytojų.
Kontaktinis tel. 8 679 14738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“
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Užuojautos

Renginiai
Rugsėjo 3 d. 19 val.
Druskininkų kultūros centre
(Vilniaus al. 24) vyks videomeną,
eksperimentinį ir dokumentinį
kiną pristatanti renginių serija
„Blyksniai“. Bus pristatomi Deimanto Narkevičiaus „Genties
išnykimas“ (2005), Emilijos
Škarnulytės „Aldona“ (2012),
Kristinos Inčiūraitės „Išlikimas“
(2009) ir Gintaro Makarevičiaus
„Sibiro testamentas“ (2008).
Kartu vyks medijų meno ir
kultūros tyrėjo, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesoriaus Remigijaus Venckaus
paskaita, kurioje bus išsamiau
supažindinama su renginyje
pristatomais darbais
Rugsėjo 12 d. 14 val. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) – Juozo Žitkausko knygos „Dubeltavo
išpažintys. Eilėraščiai dzūkiškai
ir lietuviškai“ pristatymas
Parodos
Druskininkų miesto muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia
ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš
Andrejaus Balyko kolekcijos
Iki rugsėjo 5 d. Druskininkų
miesto
muziejuje
(M.
K.
Čiurlionio g. 59) veiks projekto
„Reprezentuojantys
kurortą
veidai: XIX a. - XX a. sandūros
aptarnaujančio personalo uniformos“ paroda
Iki spalio 6 d. Druskininkų
miesto muziejaus galerijoje (M.
K. Čiurlionio g. 37) veiks Martino Jankaus tapybos paroda
„Paskutinės vasaros dienos“
Iki rugsėjo 5 d.Audronės
Zupkienės paroda „Siuvinėtas
Čiurlionis“ M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje
(M.
K.
Čiurlionio g. 35, Druskininkai).
Iki rugsėjo 8 d. V. K. Jonyno
galerijoje (Turistų g. 9) veiks
tapytojų plenero „Šlavantas
2021“ paroda
Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje
(M.
K.
Čiurlionio g. 35) veiks Adelberto
Nedzelskio kūrybos paroda
Iki rugsėjo 27 d. Druskininkų
viešojoje
bibliotekoje
(V.
Kudirkos g. 13) veiks spaudinių
paroda „Viskas praeina, šiame
žemės
gyvenime...“,
skirta
vertėjo, rašytojo, Druskininkų
garbės piliečio Antano Dambrausko 110-osioms gimimo
metinėms
Nuo rugsėjo 10 d. V. K. Jonyno
galerijoje (Turistų g. 9) bus eksponuojama Elmos Šturmaitės
personalinė paroda „Naujas
aqua dialogas Druskininkuose“.

Ieškau išsinuomoti
ofiso / biuro tipo kabinetą
(su baldais).
Kabinetas būtų reikalingas
vakarais ir savaitgaliais.
Naudojamas teikti
konsultacijas.
Tel. 8 622 04578

Reikalinga virėja (-as).
Atlyginimas
(neatskaičius mokesčių)

– 1000-1300 Eur.
Tel. 8 616 09593

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
į rūkų bedugnes, į gilias marias,
Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes.
F. Kirša
Netikėtai mirus Rolandui Žukauskui, nuoširdžiai
užjaučiame žmoną Redą, sūnų Karolį ir dukrytę Ugnę.
Kaimynai

Kviečiame į diskusiją apie pluoštinių kanapių naudą
žmonių mitybai ir ateities žemės ūkio vystymui

Maloniai kviečiame 2021 m. rugsėjo 6 d. 10-12 val. dalyvauti
diskusijoje apie pluoštinių kanapių naudą žmonių mitybai ir
ateities žemės ūkio vystymui. Renginys vyks Viečiūnų seniūnijoje
(Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl.).
Renginyje bus diskutuojama apie kanapių verslo įstatymo
pataisų poveikį žemės ūkio ateičiai. Renginio dalyviams bus
pristatomos pluoštinių kanapių verslo galimybės, vyks įvairių
kanapių maisto produktų degustacija. Atvykę į renginį bus
apdovanoti suvenyrais. Renginys nemokamas!
Su renginio programa Jūs galite susipažinti Druskininkų VVG
interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje.
Kanapių augintojų, perdirbėjų ir
verslo inovatorių asociacija (KAPVIA)

Dainavos žynys
Būrimai telefonu

Tel. 8 608 33221

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5908/0004:216), esančio Nemuno kelias 93, Lipliūnų kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininką
A.M.Č., kad IĮ „Žemata“ matininkas
Danas Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2226) 2021-09-14 14:00
val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.
5908/0004:16), esančio Lipliūnų kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav.,
ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į IĮ „Žemata“ adresu
M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el.
paštu info@zemata.lt arba telefonu
8 693 06 379

Tvarkome apleistus sklypus. Pjauname, genėjame
medžius krūmynus. Pjauname žolę trimeriais, sodo
traktoriukais. Karpome gyvatvores, atliekame kitus
aplinkos tvarkymo darbus. Tel. 8 670 18048
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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Išėjus į Amžinybę Bronislavai Vailionienei, nuoširdžiai
užjaučiame dukras Jolantą ir Iloną, sūnų Ernestą
ir visus artimuosius.
O. Baravykienė. A. ir Z. Arnašiai, V. ir G. Šatūnai
Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.
Mirus mylimai Mamai Janinai Eimutienei, nuoširdžiai
užjaučiame dukrą Dovilę Dulinskienę.
Merkinės g. 9 namo gyventojai

Išėjus į Amžinybę mylimai sesei, nuoširdžiai užjaučiame
Bronę Balevičienę. Tegul Jus lydi stiprybė ir dvasios
paguoda šią skaudžią netekties valandą.
Kaimynai S. ir A. Beržinskai,
J. ir P. Radišauskai, O. Ir B. Amšiejai
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2021.09.03 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Gyventi kaime gera.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
01:10 Ingrid keliauja į vakarus.
02:45 Kelionių atvirukai.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mūsų gyvūnai.
04:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Rudenį pražydusi meilė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Vajana“.
21:40 „Toras. Pasaulių pabaiga“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Toras. Pasaulių pabaiga“.
00:15 „Vedybos, skyrybos ir barsukas“.
01:50 „I.T. Neribota prieiga“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Pabėgimo planas.
23:45 Laukinės aistros.
01:55 Artimi priešai.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Bušido ringas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
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stebuklai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Beatodairiški veiksmai.
01:20 „Mirties įšalas“.

2021.09.04 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Svajoja vaikai.
07:30 Sunė – vyriausiasis pabrolys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pilys: paslaptys, mįslės, legendos.
13:05 Dehesa. Ispaninių lūšių miškas.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Maestro.
22:10 Sulaužytos gėlės.
23:55 Greiti ir įsiutę 8.
02:10 Švediška meilės istorija.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Gyvenimas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Galingasis 6“.
14:40 „Terneris ir Hučas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Džentelmenai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Džentelmenai“.
23:50 „Pirmoji eskadrilė“.
02:40 „Greitojo reagavimo būrys“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Tomas ir Džeris. Vilis Vonka ir
šokolado fabrikas.
11:05 Ragai ir kanopos.
12:50 Spaidervikų kronikos.
14:40 Misija „Pelėdos“.
16:30 Didžiosios motušės namai.
18:30 Žinios.
19:30 Monstrų viešbutis 3. Atostogos.
21:20 Blondinė ieško vyro.
23:30 Griaustinis tropikuose.
01:35 Pabėgimo planas.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Koncertas „Balius”.
20.00 Žinios.
20.30 „Velnio nuotaka”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Teisingumo agentai“.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Geriausi šuns draugai“.
11:45 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:55 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
14:00 „Ekstrasensai tiria“.

16:10 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 Kaukės.
22:00 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:20 Plėšrūnai.

2021.09.05 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Gyventi kaime gera.
09:30 Svajoja vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Nuostabiausi pasaulio gamtos
stebuklai.
12:50 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Kaip aš išsinuomojau šeimą.
23:25 Į naktį.
01:20 Sulaužytos.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Žuvėliokai“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai
08:30 „Simpsonai.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Gyvenimas“
15:05 „Parduotuvių maniakės išpažintis“.
17:15 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 „Žudiko asmens sargybinis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Žudiko asmens sargybinis“.
00:30 „Toras. Pasaulių pabaiga“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
10:00 Kosminis Samsamas.
11:40 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Staiga trisdešimties.
15:35 Devyni gyvenimai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Žmogus-Voras.
22:15 21 tiltas.
00:20 Izabelė ir jos vyrai.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
11.00 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
01.00 „Teisingumo agentai“.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Lietuvos galiūnų

čempionato I-asis etapas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Lietuvos galiūnų čempionato
II-asis etapas“.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Geriausi šuns draugai“.
11:45 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:55 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
14:00 „Ekstrasensai tiria“.
16:10 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:30 Šnipas iš U.N.C.L.E.

2021.09.06 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Po laukinę gamtą.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas.
03:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Lietinga diena Niujorke“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „A komanda“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „A komanda“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:15 „Perėja“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki....
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Amerikiečių snaiperis.
01:10 „Strėlė“.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.

14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sabotažas.
23:10 „Mirtinas ginklas“.
00:10 „Gyvi numirėliai“.
01:10 „Narkotikų prekeiviai“.

2021.09.07 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Maestro.
13:00 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Triumfo kelias.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Po laukinę gamtą.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Šokoladiniai saldainiai pusryčiams“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“.
00:10 „Kaulai“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:15 „Majų baikerių klubas“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia mei-

lės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
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18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Kolibrio efektas.
00:35 „Strėlė“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas”.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kobra.
22:50 Sabotažas.
01:00 „Mirties įšalas.

2021.09.08 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Triumfo kelias.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Kitą kartą Afrikoje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Po laukinę gamtą.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:35 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Kita duktė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.

23:18 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2“.
00:15 „Kaulai“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia mei-

lės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Manhatanas naktį.
00:45 „Strėlė“.
01:45 Kolibrio efektas.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kitas pasaulis. Kraujo karai.
22:45 Kobra.
00:30 „Mirties įšalas“.

2021.09.09 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kitą kartą Afrikoje.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Skonio pasaka.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:35 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė Vermontui“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Jūrų pėstininkas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Jūrų pėstininkas“.
00:10 „Kaulai“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia mei-

lės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „NAUJAS SEZONAS Monikai
reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 9/11.
00:20 „Strėlė“.
01:20 Manhatanas naktį.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft.
23:20 Kitas pasaulis. Kraujo karai.
01:05 „Mirties įšalas“.

Reikalinga kambarių
tvarkytoja (-as) svečių
namuose.
Tel. 8 616 09593
Naujas, jaukus,
šiuolaikinis restoranas
Druskininkuose ieško
švaros fėjų (indų
plovėjų). Jus pasitiks
draugiškas kolektyvas ir
jauki aplinka.
Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Statybos įmonei
reikalingi dažytojai,
plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

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“!

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas („CE“ kategorijos).
Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose.
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366
2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą
Druskininkuose arba Viečiūnuose.
Tel. 8 655 61693

Priekabos 3x1,5 m nuoma, „B“ kategorija.
Tel. 8 615 77277
Brangiai perku pjautą medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830
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Parduodu bulves

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“
reikia autokrautuvo vairuotojo.
Teirautis telefonu 8 686 52724

„Vineta“.
Kaina – 0,20–0,45 Eur/ct
už kilogramą.
Galimas pristatymas
Druskininkų sav.
Tel. 8 629 12345

Savaitraščio Nr. 320

Rasta vaikiška
striukytė prie
„Alkos“.
Tel. 8 652 85118

!

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
Naujas, jaukus, šiuolaikinis restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki aplinka. Kreiptis telefonu+370 612 32445

Statybos įmonei reikalingi
dažytojai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

Išparduodamos odinių drabužių
parduotuvės „Adaksas“ striukės ir
avikailiai turgavietėje.
Kainos nuo 10 Eur. Taikoma 70 proc. nuolaida.

Tel. 8 698 40430

Priekabos 3x1,5 m nuoma, B kategorija.
Tel. 8 615 77277

Superkame automobilius geriausia kaina.
Tel. +370 (648) 18 770

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą.
Tel. 8 610 48759

V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693
PARDUODAME

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.
Tel. 8 647 66927
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950
Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Viečiūnuose parduodamas 22
arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje),
puikus privažiavimas. Kaina – 17
500 Eur, derinama. Yra daugiau
sklypų. Tel. 8 624 69222
Sklypas 3 km nuo Druskininkų, Raigardo slėnyje, 35 m
Nemunykščio pakrantės. Geras privažiavimas, sutvarkyta
aplinka. Kaina – 45 tūkst. Eur.
Tel. 8 602 28830
Parduodamas 126 kv. m namas su 10, 63 arų sklypu prie
miško Sakų g. 9. Reikia remonto. Kaina – 75 000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 53 kv.
m, 1 aukštas, kaina – 56 000
Eur, balkonai yra abiejuose kambariuose. Tel. 8 616 48116
Parduodamas 3 kambarių, 71,
18 kv. m butas su židiniu 9 aukšte iš 10, Ateities g. Kaina – 69
000 Eur. Tel. 8 687 3757
Pačiame Veisiejų miesto centre
parduodamas 2 aukštų mūrinis
gyvenamasis namas: 198 kv.
m ploto, namų valdos sklypas
– 14 arų, garažas, ūkinis pastatas. Sklypas apželdintas, iki
ežero pakrantės yra 200 m.
Tel. 8 612 97393
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas
kapitalinis remontas. Kaina – 36
000 Eur. Arba keičia į didesnį
plotą Druskininkuose, Vilniuje,
Kaune. Tel. 8 604 48595
Parduoda žemės ūkio paskirties
žemę, Neravuose, plotas – 12, 8
arų. Tel. 8 612 30949
Parduodamas 69 kv.m, 3 kambarių butas naujos statybos
name Liškiavos g. Butas su grindiniu šildymu. Labai mažos šildymo išlaidos. Privati parkavimo
vieta. Tel. 8 638 85452
Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 kv.
m, 3 aukštas, pakeisti langai,
įstiklintas balkonas, didelė parkavimo aikštelė. Kaina – 79 950
Eur. Tel. 8 689 27581
Parduodamas
butas
miesto centre I. Fonbergo g. 8: 1
aukštas iš 2, 46, 6 kv. m, yra
veranda. Kaina – 60 000 Eur.
Tel. 8 641 68669

2 kambarių butas Ateities g.: 55,
43 kv. m, 2 balkonai, 6 aukštas
iš 9. Bute yra baldai ir technika,
kaina – 52 000 Eur.
Tel. +370 668 48550 ir
+7 950 0007588
2 aukštų namą Jaskonyse keičia
į butą Druskininkuose arba Viečiūnuose. Tel. 8 655 61693
1 kambarį 3 kambarių bute išnuomoja, parduoda arba keičia. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 624 69956
Parduoda 2 kambarių butą Gardino g. 15: 38 kv. m, 4 aukštas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.
Tel. 8 607 36078
2 kambarių butas: 42 kv. m, 1
aukštas, atskiras įėjimas su vasariniu priestatu – 25 kv. m, su
baldais, rūsiu, židiniu, automobilių garažu. Kaina – 41 500 Eur.
Tel. 8 620 27058
Gardino g. 80, I aukšte, parduodamas kambarys su wc, kriaukle, vonia, 16 kv. m., reikalingas
remontas, kaina – 7500 Eur.
Tel. 8 628 95405

Perka nekilnojamąjį turtą
Pirkčiau komercines patalpas,
1 aukšte, su atskiru įėjimu, 3060 kv. m, kaina iki 30 000 eurų.
Tel. 8 609 02451
Ieškoma pirkti sodyba netoli Druskininkų, gali būti apleista ir garažas Baltašiškėje.
Tel. 8 605 05407
Ieškomas butas Druskininkuose
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Nuoma
Išnuomojamas 1 kambario butas Ateities g. Tel. 8 608 15123
Nuomojamas 3 kambarių butas Druskininkų g. Kaina – 230
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 685 75776
Miesto centre, Taikos g. išnuomojamas butas.
Tel. 8 616 48116

Kaina – 300 Eur ir mokesčiai.
Tel. 8 623 23482
Išnuomoju 2 kambarių butą
su baldais ir buitine technika
M. K. Čiurlionio g. Kaina 250
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 617 41584

Keičia nekilnojamąjį turtą
2 aukštų namą Jaskonyse keičia
į butą Druskininkuose arba Viečiūnuose. Tel. 8 655 61693

Išsinuomotų
Tvarkinga 3 asmenų šeima ieško išsinuomoti butą (2-3 kambarių)/gyvenamą namą ilgalaikei
nuomai. Pirmenybė būtų Leipalingyje, bet siūlyti įvairius variantus Druskininkuose ir aplink. Tel.
8 691 32736
Nebrangiai
išsinuomotų kambarį. Gali būti ir su
šeimininkais, ir Gardino g.
Siūlyti
įvairius
variantus.
Tel. 8 679 35301
Ieškau išsinuomoti ofiso/biuro tipo kabinetą (su baldais).
Kabinetas
būtų
reikalingas
vakarais ir savaitgaliais. Naudojamas teikti konsultacijas.
Tel. 8 622 04578
Išsinuomočiau bendrabutį Gardino g. Tel. 8 699 65709
Atsakinga 2 asmenų šeima ilgam išsinuomotų 1-2 kambarių butą Druskininkuose arba
gyvenamą plotą Merkinėje.
Tel. 8 676 16606

Įvairūs daiktai
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, kaina – 40 Eur,
moteriškas dviratis – 25 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina
– 70 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodu labai geros kokybės
mikrobangų krosnelę „Electrolux“, kaina – 180 Eur ir šaldytuvą
„Blomberg“, 3 kamerų, kaina –
300 Eur. Tel. 8 682 37249
Parduodamas
puikiai
grojantis, puikios būklės pianinas „RIGA“. Kaina – 200 Eur.
Tel. +37065265446
Parduodu 70, 100 šulinio žiedus, M12, M14, MU18, MU20
sąramas. Tel. 8 686 63015
Armatūra – 16 mm storio, 6 m
ilgio štanga, kaina – 6 Eur. Mediena viengubu pjovimu, dilės
4-5 cm storio, pigiau nei parduotuvėje. Tel. 8 688 24300
Parduodamos špižinės krosnies durelės su pelenine, kaina
– 15 Eur. Savadarbė centralinio
šildymo krosnis, nauja, galima
panaudoti kaip viryklę, kaina –
180 Eur, II-ojo „Golf“ variklis su
pavarų dėže, labai geros būklės.

Ilgalaikei nuomai išnuomojamas
butas Veisiejų g. 10, 2 kambariai
su baldais ir buitine technika.

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Tel. 8 (313) 5469 ir 8 688 24300

Tel. 8 672 49828

Parduodu
įrangą,
skirtą
automobilių
tvarkymui.
Kreiptis tel. 8 616 59898

Parduodu žieminius česnakus.
Tel. +37064892746

Nebrangiai parduodu dekoratyvinį, silikono pagrindo tinką ir
gruntą tinkavimui “Atlas”, markė – „N20“, spalva SAH00039
(šviesiai žalsva su pilku atspalviu). Kiekis – 8 kibirai po
25 kg, galima nutinkuoti apie
70 kv. m. Kaina derinama.
Kreiptis tel. 8 698 23427
Rudos spalvos kilimas, 3 x 2
m, kaina – 18 Eur. Šaldytuvas
„Snaigė RF310“, 3 kamerų, A
klasė, aukštis – 175 cm, kaina –
90 Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai, Scart laidai – nuo
2 Eur, senojo modelio mobilaus
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir
ausinukės – po 2 Eur, pakabinami šviestuvai butui – nuo 5
Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur.
Tel. 8 686 43600
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), naujas 3 pavarų moteriškas dviratis, austos vilnonės
lovatiesės, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai,
koja minama siuvimo mašina.
Tel. 8 630 87652

Perka įvairius daiktus

Brangiai perku pjautą medieną:
lentas, tašus (bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830
Pirksiu Lietuvos dailininkų paveikslus, Kauno dailės, rusiško
porceliano skulptūrėles. Tel. 8
613 86007
Perku sausuolius, vėjovartas.
Pats susipjaunu ir išsivežu.
Tel. 8 692 93304
Perku naujametinius senus
žaisliukus, eglutės dekoracijas,
girliandas, snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651
89996

Transporto priemonės ir
jų dalys
Automobilis „Volkswagen Touran“: 2005 m., 1, 9 TDI, pilkos
spalvos. Tel. 8 686 56787
5 vasarinės padangos su ratlankiais ir 3 be ratlankių, 14 dydis.
4 su lietais ratlankiais, 14 dydis.
Tel. 8 689 26393

Žemės ūkio produkcija
Avižos, rugiai, kvietrugiai, kviečiai, triušiai, vokiečių milžinai (drugeliai). Galima atvežti.

Parduodu šviežias bulves. Didelės bulvės po 0, 40 ct už
kg. Atvežu į namus nuo 25 kg.
Tel. 8 695 59933

Miškas, mediena, malkos
Parduoda pušines, beržines,
alksnines kapotas malkas. Tel. 8
650 20402 ir 8 636 76029
Įvairios malkos: kulbėmis ir rąsteliais. Vežame ir mažus kiekius.
Tel. 8 610 32259
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Rasta
Rastas raktų ryšulys su automobilio ir kitais raktais Liškiavos g.
Tel. 8 626 38360
Rasta vaikiška striukytė prie „Alkos“. Tel. 8 652 85118

Pamesta
Šeštadienį Čiurlionio gatvės atkarpoje tarp „Solo“ parduotuvės
ir Gaisrinės pamesti antirefleksiniai akiniai (balti rėmeliai).
Jeigu radote, paskambinkite
tel. 8 627 88856

Ieško darbo
Jaunas vyras ieško pavienių arba
ilgalaikių darbų. Esu kruopštus,
atsakingas, be žalingų įpročių,
galiu dirbti darbo dienomis ir savaitgaliais. Skambinkite telefonu
8 676 52360
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465

Dovanoja
Naudota, išskleidžiama dvigulė
lova-tachta su patalynės dėže.
Tel. 8 652 85118
Įvairios plytos išsivežti.
Tel. 8 698 40430
Dovanoju buto langus. Išsivežti
patiems. Tel. 8 655 61693
Dovanoja žuvytes su akvariumu.
Tel. 8 614 11655
Atiduodu malkas pagal susitarimą: pušinės, supjautos po 30
cm. Tel. 8 686 17277

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Tel. 8 603 30577
PERKAME

nederlingas medžiais ir
krūmais apaugusias žemės
ūkio paskirties žemes.
Tel. 8 603 30577

Priekabos 3x1,5 nuoma, B kategorija. Tel. 8 615 77277
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„Snow Arenoje“ vaikai turi
galimybę išmokti čiuožti kalnų
slidėmis ir snieglentėmis

Projekto „Vaikų ir jaunimo aktyvumo skatinimas slidinėjant kalnų slidėmis ir snieglentėmis“ uždarymo varžybų dalyviai/Aleksandr Pustovit nuotraukos

Rugpjūčio 28 d. „Snow Arenoje“ organizuota kalnų slidinėjimo slidėmis ir snieglentėmis šventė – projekto „Vaikų
ir jaunimo aktyvumo skatinimas slidinėjant kalnų slidėmis ir snieglentėmis“ uždarymo varžybos. Projekto metu
įgytus slidinėjimo įgūdžius
vaikai galėjo realizuoti varžybose, kuriose buvo apdovanotas kiekvienas vaikas.
Uždarymo metu vaikai džiaugėsi apdovanojimais, valgė
tortą ir picas.
Įgyvendinant projektą, Drus-

kininkų savivaldybės vaikai
dar nuo 2020-ųjų spalio mokėsi čiuožti kalnų slidėmis ir snieglentėmis pradedančiųjų ir jau
mokančių čiuožti grupėse. Lapkričio mėnesį dėl COVID-19 suvaržymų užsiėmimai buvo sustabdyti ir pratęsti 2021-ųjų
vasarą – liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Projekto metu slidinėti kalnų slidėmis išmoko 21, o
snieglentėmis – 15vaikų. Projekte dalyvavę vaikai savo įgūdžius toliau galės tobulinti treniruotėse Druskininkų sporto
centre (registracija sport@sno-

warena.lt).
Pasibaigus projekto pirmajai daliai, kviečiame registruotis į užsiėmimus slidėmis ir snieglentėmis, kurie vyks šių metų
spalio-gruodžio mėnesiais. Slidinėjimo treniruotės vyks 2 kartus per savaitę 10-15 vaikų grupėse (treniruotės trukmė – 2
val.). Treniruotės yra nemokamos, tačiau bus taikomas vienkartinis 40 Eur sutarties su projekto vykdytojų administravimo
mokestis – treniruotes ves profesionalūs ir patyrę slidinėjimo
treneriai.
Kviečiame registruotis į naujus užsiėmimus iki 2021 m rugsėjo 24 d. (imtinai) el. p. arturas.
bikulc@lnsa.lt (registracijoje būtina nurodyti: vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, atsakingo
asmens elektroninio pašto adresą ir kontaktinį telefono numerį).
Papildoma informacija teikiama
telefonu +370 686 12853.
Projektas („Vaikų ir jaunimo
aktyvumo skatinimas slidinėjant
kalnų slidėmis ir snieglentėmis
(SRF-FAV-2020-1-0127 / SIĮ)“)
bendrai finansuojamas Sporto
rėmimo fondo lėšomis.

Vakcinacija be registracijos – kiekvieną
ketvirtadienį

Druskininkiečiai be išankstinės registracijos kviečiami skiepytis Vakcinacijos centre,
esančiame Veisiejų g. 17 – nuo 8 iki 14 valandos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė
primena,
kad
kiekvieną
ketvirtadienį visuose vakcinacijos centruose gyventojai kviečiami skiepytis be
išankstinės
registracijos.

Pasirinkti galima bet kurią
vakcinacijos centre esančią
vakciną.
Druskininkuose nuo 8 iki 14
val. pasiskiepyti galima Vakcinacijos centre (Veisiejų g. 17).

Vykstant skiepytis, reikia
turėti
asmens
tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
Galimybių
pasą
galima atsisiųsti, apsilankius
puslapyje
www.gpasas.lt
ir patvirtinus savo tapatybę
elektroninėmis priemonėmis
(e. parašu arba e. bankininkyste).
Tokių priemonių neturintiems
ar jomis nesinaudojantiems
asmenims Galimybių pasas nemokamai išduodamas
Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, pateikus asmens dokumentą. Šie
klientai aptarnaujami ir be
išankstinės registracijos.
Druskininkų Registrų centro
padalinys: M. K. Čiurlionio g.
60. Tel. +370 (313) 53194
Druskininkų savivaldybės
informacija

Nuo 2020 metų „Snow Arena“
taip pat įgyvendina Sporto rėmimo fondo finansuojamą dviejų
metų trukmės projektą „Vaikų ir
jaunimo fizinio aktyvumo didinimas įtraukiant juos į slidinėjimo
veiklas“, kurio metu nemokamai
slidinėti moko visus Druskininkų
savivaldybės antrokus bei Druskininkų savivaldybės kaimiškų-

jų bendruomenių narius. Besimokantieji yra aprūpinami visa
reikiama įranga, o projekto pabaigoje planuojama organizuoti
baigiamąjį renginį.

