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Druskininkų krašte pagaliau yra tikras dvaras

Druskininkuose
lankėsi Seimo
Sveikatos
reikalų komiteto
pirmininkas
Antanas Matulas
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būti pagydytas

Leipalingio miestelio istorinė širdis ima plakti nauju ritmu ir spindi visu gražumu. Prasideda naujasis dvaro gyvavimo etapas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Gruodžio 28-ąją iškilmingai
atidaryta Leipalingio dvaro,
skaičiuojančio kelis šimtmečius, antroji dalis. Visiškai atgimęs dvaras po kapitalinės
rekonstrukcijos sugrąžintas
į bendruomenės gyvenimą.
Leipalingio miestelio istorinė
širdis ima plakti nauju ritmu
ir spindi visu gražumu. Prasideda naujasis dvaro gyvavimo etapas.
Svarbus įvykis Leipalingio
miestelio istorijoje
„Šiandien perkirpome istorinio
Leipalingio dvaro antrosios dalies atidarymo juostelę – pilnai
renovuotas Leipalingio dvaras
buvo mūsų svajonė ir esu labai
laimingas, kad ją pavyko įgyvendinti, – kukliose atidarymo
iškilmėse susirinkusiems sakė
Druskininkų meras Ričardas
Malinauskas. – Ačiū visiems
specialistams, dirbusiems ir prie
pirmosios, ir prie antrosios dalies renovacijos projektų. Jūs
padarėte Druskininkų istorijai
labai svarbų darbą.“
Dėl pandemijos į atidarymo
šventę buvo pakviestas tik simbolinis skaičius svečių. „Tačiau esu tikras, kad, kai tik leis
aplinkybės, galėsite atvykti į
šią nepaprastą vietą klausytis
koncertų, dalyvauti edukacijose, degustacijose, sužinoti įdomiausių dvaro paslapčių“, – viltingai kalbėjo R. Malinauskas.
Leipalingio parapijos klebonas
Paulius Marčiulionis pašventino
pastatą, palinkėjo dvarui ir ben-

druomenei klestėti bei gyvuoti
dar ilgus šimtmečius.
Epochiniais XIX a. drabužiais
pasipuošę bendruomenės nariai ištiesė specialiai iškilmėms
pagamintą simbolinę atidarymo
juostelę, kurią nukirpo meras
R. Malinauskas, Seimo narys
Zenonas Streikus, Druskininkų
kultūros centro direktorė Rimutė
Viniarskaitė, Kultūros paveldo
departamento ir rangovo UAB
„Vilungės statyba“ atstovai.
Vakare Leipalingio miestelio
bendruomenė susirinko į tradicinį padėkos vakarą, kurio metu
buvo pagerbti aktyviausi nariai,
koncertavo Andrijauskų trio.
Avarinės būklės dvaras prikeltas naujam gyvavimo etapui

Šimtmečius skaičiuojančiam
avarinės būklės istoriniam dvarui reikėjo kapitalinės rekonstrukcijos, todėl Druskininkų savivaldybė aktyviai ieškojo lėšų
pastato atnaujinimui. Atverta dalis atnaujinta, įgyvendinus
projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“, kuriuo siekiama išsaugoti, pritaikyti ir populiarinti
kultūros paveldą bei tradicinius
amatus kultūros ir turizmo reikmėms. Antrosios dvaro dalies
projekto bendra vertė – 1,3 mln.
eurų. Įgyvendinus projektą, kapitališkai suremontuotos Leipalingio dvaro antros dalies patalpos. Pastate įsikūrė Leipalingio
laisvalaikio salė. Įrengti darbo kabinetai, grimerinė, 20 vietų konferencijų salė, antrame
aukšte – 150 vietų koncertinė

salė. Dvaro perlas – nuostabaus
grožio rūsys, kuris pritaikytas
susibūrimams, parodoms, kameriniams koncertams.
Spalvingi dvaro pasakojimai
dabarties jotvingiams
Leipalingio dvaras istorijos rašytiniuose šaltiniuose minimas
dar XVI a. pradžioje. Neabejojama, kad iš stambaus dvaro išaugo ir pats Leipalingio miestelis. Per kelis šimtmečius dvaras
išgyveno ir klestėjimo, ir nuosmukio laikotarpius, jį valdė garsios Sapiegų, Masalskių, Platerių, Kruševskių, Balinskių
nukelta į 5

psl.
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Pradėti Ateities kvartalo eismo infrastruktūros atnaujinimo
projektavimo darbai

Meras R. Malinauskas: „Išsakėme savo pastabas bei lūkesčius, diskutavome, kokie
sprendimai patogiausi čia gyvenantiems druskininkiečiams“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Dar prieš Naujuosius metus Druskininkų savivaldybės
vadovams ir administracijos

specialistams nuotolinio susitikimo metu buvo pristatyti pirmieji projektuotojų pa-

siūlymai, kaip būtų galima
sutvarkyti Ateities kvartalo eismo infrastruktūrą iš pagrindų.
Susitikime aktyviai diskutuota, kaip išspręsti Ateities, Merkinės ir Liškiavos gatvių eismo ir
automobilių statymo problemas,
iškeltas klausimas, kokį parkavimo būdą parinkti, kad būtų
išplėstos automobilių statymo
vietos ir kartu gyventojams užtikrintas patogumas bei eismo
saugumas.
Dar vienas pasitarimo metu
keltas klausimas – eismas prie
vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“. Privažiavimas prie darželio
yra siauras, nepatogus, sukelia daug sunkumų vaikus atvežusiems tėvams. Dėl to kenčia

Susitikime su Tinklinio federacijos
prezidentu – diskusija apie tinklinio
galimybes Druskininkuose

ir rajono gyventojai, nes eismas
rytais bei vakarais čia tampa intensyvus, sukelia nepatogumų.
Susitikimo metu diskutuota ne
tik apie automobilių stovėjimo
aikštelių išplėtimą, senų šaligatvių atnaujinimą ir eismo srautų reguliavimą visame Ateities
rajone, bet ir apie vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimą, naujų
įrengimą bei visą infrastruktūros
sutvarkymą bendrai.
„Labai gerai žinau, kad Ateities rajone – Ateities, Merkinės, Liškiavos gatvėse – gyvenantys druskininkiečiai daugelį
metų susiduria su įvairiomis eismo problemomis: gatvės siauros, sunku prasilenkti, automobilių stovėjimo aikštelės mažos
ir nuolat perpildytos, dėl to auto-

mobiliai paliekami ant žaliosios
vejos ir tuomet kyla konfliktų
su aplinkosaugininkais, o rytais
prie darželio ir mokyklos susidaro automobilių spūstys. Norime
situaciją pakeisti iš pagrindų.
Tam reikia didelių lėšų ir, svarbiausia, – kokybiško, į gyventojų patogumą orientuoto kvartalo atnaujinimo projekto. Šiuo
metu esame nupirkę viso Ateities kvartalo eismo infrastruktūros projektavimo darbus. Kol
kas – tai tik pirmasis susitikimas
ir konkrečių sprendimų nėra. Išsakėme savo pastabas bei lūkesčius, diskutavome, kokie
sprendimai patogiausi čia gyvenantiems druskininkiečiams“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.

Praėjusiais metais
Druskininkuose
padaugėjo santuokų

Druskininkų Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus pateikta praėjusių metų statistika rodo,
kad 2021-asiais kurorte daugėjo santuokų/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Susitikimo metu aptartas tinklinio sporto šakos vystymas Druskininkuose, kalbėta apie organizuojamus renginius/Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas susitiko su Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) vadovu Dariumi Čerka. Susitikime taip
pat dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys,
LTF vykdomojo komiteto narys, trenerių komisijos pirmininkas, Druskininkų sporto centro tinklininkų treneris
Edgaras Suchanekas, LTF generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė.
Susitikimo metu aptartas tinklinio sporto šakos vystymas
Druskininkuose, kalbėta apie organizuojamus renginius. Meras
R. Malinauskas pabrėžė, kad,
jeigu Lietuvos tinklinio federacija turi planų kurorte rengti varžybas ar sportininkų treniruotes,
Druskininkai tam yra atviri.
Susitikime kalbėta apie šiuo

metu įgyvendinamą projektą
– prie Vijūnėlės tvenkinio, vietoj senosios tinklinio aikštelės,
įrengiama universali paplūdimio
tinklinio, futbolo ir rankinio varžyboms pritaikyta smėlio aikštelė su tribūnomis. Ji atitiks aukščiausius standartus, todėl joje
galėtų vykti ir profesionalios Lietuvos tinklinio federacijos organizuojamos varžybos. Šio projekto vertė – 72,5 tūkst. eurų.
LTF vadovas D. Čerka pabrėžė, kad šiuo metu labai daug

dirbama, kad ir sniego tinklinis
taptų olimpine sporto šaka, o
Druskininkuose esantis žiemos
pramogų kompleksas „Snow
Arena“ galėtų suteikti galimybę sportininkams čia treniruotis
sniego tinklinį visus metus.
Po susitikimo savivaldybėje svečiai išvyko į „Snow Areną“, apžiūrėjo jos erdves ir aptarė galimybes organizuoti jose
tinklininkų treniruotes bei varžybas.

Prie Vijūnėlės tvenkinio, vietoj senosios tinklinio aikštelės, įrenginėjama universali
paplūdimio tinklinio, futbolo ir rankinio varžyboms pritaikyta smėlio aikštelė su tribūnomis/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
pateikta praėjusių metų statistika rodo, kad 2021-asiais
kurorte daugėjo santuokų
– jaunavedžiai iš visos Lietuvos ir toliau rinkosi savo
santykius įteisinti Druskininkuose.
72 iš pernai susituokusių
190-ies porų atvyko iš kitų Lietuvos
savivaldybių.
Pernai
Druskininkuose susituokė ir 12
mišrių porų – vienas iš jaunavedžių buvo užsienio pilietis. Santuokos sudarytos su Jungtinės
Karalystės, Graikijos, Ukrainos,
Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos
piliečiais.
Net 121 pora registravo santuoką savo pasirinktoje vietoje.
109 jaunavedžių poros pasirinko santuoką registruoti atnaujintame ir išpuoselėta aplinka garsėjančiame Druskininkų miesto
muziejuje, kitos poros pasirinko santuoką įregistruoti gamtos
apsuptyje, pavyzdžiui, Druskininkuose esančioje Meilės salos atodangoje.
Pasak santuokas registruojančios specialistės Janinos Sinkevičienės, dažniausiai santuokas
įregistruoti norima penktadieniais ir šeštadieniais, bet populiarėja ir kitos savaitės dienos
– jaunavedžiams svarbūs skaičiai, jų deriniai.
Daugiausia santuokų buvo
įregistruota liepos 24 dieną,
dvi poros pasirinko išskirtinę –

gruodžio 31-osios – datą.
2021 metais Druskininkų Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje buvo sudaryti 176 gimimų
įrašai. Įregistruoti 106 berniukai
ir 70 mergaičių.
Druskininkuose
praėjusiais
metais populiariausias mergaitės vardas buvo Iglė. Taip pat
populiarūs buvo Saulės, Elzės,
Austėjos, Ūlos, Vakarės vardai.
Populiariausias berniuko vardas – Kajus. Taip pat populiarūs buvo Ajaus, Augusto, Gusto, Nojaus, Antano, Martyno
vardai.
Pasak J. Sinkevičienės, ankstesnės tendencijos, kai druskininkiečiai prisimena ir savo
vaikams suteikia lietuviškus vardus, išlieka – vaikams suteikti Ainiaus, Giriaus, Motiejaus,
Jono, Vytauto Jono, Kristijono,
Pranciškaus, Ąžuolo, Onutės,
Aldonos vardai.
„Pastebime, kad ryškėja dar
viena tendencija – tėvai nori suteikti išskirtinius, retus vardus,
tokius kaip Tajus, Faustas, Margiris, Elis, Neidas, Rėjus, Toras, Timas, Elina, Eiva, Matilda, Adelina, Elija, Ela, Žemyna,
Aurėja, Neila, Adelaidė, Tinglita, Mėja, Lėja. Užsienyje gimusiems vaikams arba vaikams,
kurių vienas iš tėvų – užsienio pilietis, buvo suteikti dvigubi
vardai: Benjamin James Konstantinas, Oskar Robert, Charlie Ona Mathilde, Amelia May“,
– sakė J. Sinkevičienė.
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Druskininkuose lankėsi Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pirmininkas Antanas Matulas

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko A. Matulo aplankymo metu diskutuota apie šiuo metu Lietuvoje planuojamą įgyvendinti
sveikatos priežiūros įstaigų reformą, išsamiai pristatyta, ko iš jos tikisi Druskininkai/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybėje apsilankė ir su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu
Malinausku, LR Seimo nariu Zenonu Streikumi, savivaldybės vadovų komanda,
ligoninės direktore Evelina
Raulušaitiene ir poliklinikos
vadove Egle Matiene susitiko LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas.
Susitikimo metu diskutuota
apie šiuo metu Lietuvoje planuojamą įgyvendinti sveikatos priežiūros įstaigų reformą, išsamiai
pristatyta, ko iš jos tikisi Druskininkai: užtikrinti gyventojams ir
svečiams įvairaus spektro sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, modernumą ir, svarbiausia,
– greitą prieinamumą.
A. Matului sveikatos priežiūros
įstaigų vadovės pristatė planus
apie infrastruktūros ir pastatų
atnaujinimą, naujos įrangos įsigijimą, paslaugų plėtrą, medikų
kvalifikacijos kėlimo galimybes,
bendradarbiavimo stiprinimą ir
kita – visa tai gruodžio mėnesį
buvo pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai.
Susitikimo metu aptarta greitosios medicinos pagalbos darbas ir išsakytos pastabos, kad
Druskininkams būtina didinti
GMP brigadų skaičių tam, kad
būtų užtikrintos savalaikės paslaugos.
Dar vienas klausimas – sanatorijos „Dainava“ likimas. Drus-

kininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas akcentavo,
kad daug metų Vyriausybės,
ministerijų lygiu keliamas klausimas dėl kurortologinių tyrimų
centro, laboratorijos, sistemingai vykdomų tyrimų būtinybės,
reabilitologų parengimo poreikio, tad, jeigu sanatoriją „Dainava“ perimtų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tai
atneštų didelę naudą. A. Matulas išsakė pritarimą siūlymams
perduoti šią sanatoriją Lietuvos
sveikatos mokslų universitetui
arba kuriai nors iš sveikatos įstaigų.
„Nuoširdžiai džiaugiuosi įdomia ir produktyvia diskusija.
Ačiū Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui už jo išsakytas pastabas, įsigilinimą
į mūsų išsakytas problemines
vietas, pateiktų idėjų supratimą
ir palaikymą. Mūsų visų bendras
tikslas – Druskininkuose teikti pažangias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
meras R. Malinauskas.
Po susitikimo savivaldybėje A.
Matulas kartu su meru R. Malinausku, mero pavaduotoju Linu
Urmanavičiumi, LR Seimo nariu Z. Streikumi ir savivaldybės
gydytoja Egle Sadauskaite apsilankė „Eglės“ ir „Dainavos“
sanatorijose bei Druskininkų ligoninėje, kurių vadovai pristatė veiklą ir iškėlė jiems aktualius
sveikatos priežiūros klausimus.

Druskininkų savivaldybė kviečia druskininkiečių bendruomenę
skiepytis sustiprinančiąja skiepų doze

Siekdama padidinti vakcinos efektyvumą prieš naująją koronaviruso atmainą
Omikron, Druskininkų savivaldybė kviečia druskininkiečių bendruomenę skiepytis
sustiprinančiąja skiepų doze.
Tai padaryti galima vakcina-

cijos centre (Druskininkų švietimo centro patalpose, M. K.
Čiurlionio g. 80) kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 val.
Išankstinė registracija nėra
reikalinga.
Vykstant skiepytis, reikia turėti asmens tapatybę patvirti-

nantį dokumentą.
Dėl vakcinacijos kitu laiku reikėtų kreiptis į polikliniką.
Druskininkų savivaldybė primena, kad gyventojai, turintys
negalią, iš anksto turi kreiptis į
savo apylinkės slaugytoją.

Pasiskiepyti sustiprinančiąja skiepų doze galima vakcinacijos centre (Druskininkų švietimo
centro patalpose, M. K. Čiurlionio g. 80) kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 val./Laimos
Rekevičienės nuotrauka

4

Savaitraščio Nr. 337

2022 m. sausio 13 d.

Pasitikrinkite nemokamai:
anksti diagnozuotas krūties vėžys gali būti pagydytas
zika susirgti krūties vėžiu didesnė, turėtų pasikalbėti su šeimos
gydytoju dėl jų krūtų tyrimo.
Šioms moterims mamogramas
reikėtų atlikti, nelaukiant, kol
joms sukaks 50 metų.

Vėžys – nėra mirties nuosprendis, tačiau labai svarbu jį diagnozuoti laiku/Asociatyvi nuotrauka

Krūties vėžys – dažniausia
moterų onkologinė liga Lietuvoje. Bet kuri moteris per
gyvenimą turi apie 10 proc.
riziką susirgti krūties vėžiu.
Dauguma vėžio atvejų yra atsitiktiniai, jiems įtaką padaro
susirgimų riziką didinantys
veiksniai (alkoholio vartojimas, moters amžius, praeityje buvę krūties vėžio susirgimai, antsvoris ir kiti), 5-10
proc. atvejų lemia genetiniai,
paveldimi veiksniai, jei šeimoje yra sergančių šia liga.
Nors manoma, kad dažniausiai krūties vėžys užklumpa vyresnes nei 50 metų moteris, bet
statistika negailestingai rodo,
kad kas penkta sergančioji yra

jaunesnė nei 50-ies. Kuo ankstyvesnės stadijos krūties vėžys
aptinkamas, tuo geresni gydymo rezultatai. Nustatyta, kad
ankstyvoje stadijoje diagnozavus krūties vėžį, moters penkerių metų išgyvenamumas siekia net 100 proc. Būtent tam
Lietuvoje yra sukurta prevencinė krūties vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa. 50-69
metų pacientės su šeimos gydytojo siuntimu kviečiamos nemokamai atlikti tyrimus.
Moterys, kurios yra jaunesnės
ir pagal programą nėra įtraukiamos į atrankinius mamografinius tyrimus, bet turi artimų giminaičių, sirgusių krūties ar
kiaušidžių vėžiu, ir dėl to jų ri-

Kaip susiformuoja navikai?
Krūties vėžys išsivysto tada,
kai, veikiant įvairiems kenksmingiems faktoriams, organo
ląstelėse įvyksta tam tikrų pokyčių, jos ima „nebeklausyti“
organizmo kontrolės. Tuomet
prasideda nekontroliuojamas,
neribotas jų dauginimasis, susiformuoja ląstelių sankaupa
– navikas. Navikai gali būti gerybiniai arba piktybiniai. Gerybiniai navikai didėja, bet neįauga,
neįsiskverbia į gretimus audinius ir neplinta į kitus kūno organus.
Piktybiniai navikai geba įsiskverbti į šalimais esančius audinius ir organus, įaugti į juos,
suardyti jų struktūrą, sutrikdyti jų veiklą. Kita „pikta“ vėžinės
ląstelės savybė ta, kad ji, atitrūkusi nuo naviko, kraujo ar
limfos keliu gali pasiekti kitose kūno dalyse esančius organus. Pasiekusios kitus organus,
jos juose „prigyja“, ima daugintis. Taip atsiranda nauji vėžio židiniai, vadinami metastazėmis.
Krūties vėžio atveju metastazės pirmiausia išsivysto arčiausiai krūties esančiuose limfmazgiuose – atitinkamos pusės
pažasties, užkrūtinkauliniuose,
poraktikauliniuose.
Kai kurios krūties vėžiu sergančios moterys jaučia, kad

Druskininkų poliklinikos šeimos gydytoja Gintarė Grigaliūnė
pažymi, kad krūties vėžys – klastinga liga, nes dažniausiai simptomai
atsiranda, jau pažengus ligai vėlyvesnėse stadijose. „Tik dalis moterų
kreipiasi pačios dėl profilaktinių tyrimų, dažniausiai kreipimosi priežastis
su profilaktika nesusijusi. Tada šeimos gydytojas primena apie Lietuvoje
vykdomas profilaktines programas. Pacientės su simptomais dažniausiai
kreipiasi pažengusio vėžio stadijoje. Bet, skaičiuojant bendrą statistiką
(su profilaktiniais patikrinimais), 70 procentų atvejų nustatomas I arba II
stadijos vėžys. Mamografijos tyrimas – pats tiksliausias tyrimas, galintis
nustatyti krūties vėžį ankstyvoje stadijoje“, – sako gydytoja.

krūtyse atsirado pokyčių ar kitokių simptomų, tačiau daugelis
moterų nieko nejaučia ir nepastebi tol, kol joms nediagnozuojama liga.
Krūties vėžio simptomai
Jei piktybinis mazgelis krūtyje dar labai nedidelis, jis nesukelia jokių simptomų, neapčiuopiamas pirštais. Tokie nedideli
mazgeliai gali būti aptikti tik atliekant mamografiją ar krūties
echoskopiją. Jei navikas didesnis, gydytojas ar pati moteris
apčiuopia neskausmingą mazgelį krūtyje.
Priklausomai nuo to, kokios

apimties, kurioje krūties vietoje
mazgas aptiktas, ar augdamas
įauga į odą, ar piktybinis procesas įsiskverbęs į visą krūtį (uždegiminė vėžio forma), gali būti
ir šie simptomai: pakitęs krūties
dydis ir forma; pakitusi, primenanti citrinos žievelę oda virš
naviko; sustandėjusi visa krūtis;
spenelis įtrauktas į krūties vidų;
krūties spenelio sritis išberta,
primena odos egzemą; apčiuopiami padidėję pažasties limfmazgiai.
Krūties skausmas yra retas
krūties vėžio simptomas, juntamas nebent vėžiui labai išplitus.

Krūties vėžiu sirgusi druskininkietė Lina: „Baisiausia buvo
ne dėl savęs, o dėl artimųjų“
Druskininkuose gyvenanti Lina krūties vėžio diagnozę išgirdo,
praėjus porai mėnesių po 56-ojo gimtadienio. Pas gydytoją pasitikrinti ji nuėjo, užčiuopusi įtartiną guzelį – iki tol jokiose profilaktinėse patikrose moteris nedalyvavo, nes, kaip pati sako, jautėsi sveika
ir energinga, beveik niekada nesirgdavo. Šiandien ji tikra –
toks galvojimas didžiausia jos padaryta klaida. „Kas žino, gal,
jei būčiau po 50-ojo gimtadienio pasitikrinusi profilaktiškai, būtume
suspėję ligą pažaboti ir nebūtų prireikę tokio ilgo ir alinančio gydymo kelio, kokį turėjau pereiti ir aš, ir mano artimieji. Prevencinės
programos sukurtos ne veltui – gydytojai įvertino rizikingiausias ligas ir amžių, kada jos gali pasireikšti“, – įsitikinusi moteris.
Lina prisipažįsta, kad, išgirdus diagnozę, buvo sunku ir ja patikėti, ir susitvardyti – galvoje sukosi mintys: „Už ką man? Kodėl
aš? Gal tai klaida?“ Deja, gydytojai nesuklydo – Linai teko atlaikyti
naviko šalinimo operaciją, 8 chemoterapijos seansus, švitinimą.
„Kai susirgau, sūnaus šeima laukė vaikelio. Galvoje sukosi mintys, negi nepamatysiu savo anūko? Negi jis neprisimins močiutės?
Buvo labai sunku suimti save į rankas. Laimė, padėjo vyras, dukra,
sūnus su šeima. Nuslinkę plaukai tuomet atrodė mažiausia problema. Ir baisu buvo jau ne tiek dėl savęs, kiek dėl artimųjų, kurie visą
laiką buvo šalia. Būtent jie ir padėjo viską ištverti“, – pasakoja Lina
ir pasidžiaugia, kad jos anūkui tuoj sukaks ketveri.
Šiandien moteris gyvena įprastą gyvenimą – niekas iš šalies
greičiausiai net neįtaria, su kokia patirtimi jai teko susidurti.
Lina sako, kad dukrai, marčiai ir visoms draugėms nuolat kartoja,
kad nedelstų, pasitikrintų: „Kai
susirgau, pamačiau, kad labai
daug moterų susiduria su šia
liga. Susipažinau ir su druskininkietėmis, ir su moterimis iš
kitų miestų, kurioms pavyko
įveikti vėžį. Vėžys – nėra mirties nuosprendis. Tačiau labai
svarbu jį diagnozuoti laiku“.

Druskininkų ligoninėje praėjusiais metais įdiegtas naujasis skaitmenizuotas mamografas – moterų patikra ir konsultacijos tapo žymiai
greitesnės ir išsamesnės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkų krašte pagaliau yra tikras dvaras

šeimos. XVIII a. pb.–XIX a. pr.
Leipalingis priklausė Kruševskiams, kurie ir pastatė iki šių
dienų išlikusius klasicistinio stiliaus rūmus.
XX amžių dvaras pasitiko sklidinas jaunatviško klegesio –
1923 m. jame įsikūrė Leipalingio progimnazija. Antrasis
pasaulinis karas sujaukė ramų
mokyklos gyvenimą, tad į mokyklinius suolus savo miestelyje jaunieji leipalingiečiai sugrįžo
tik 1946 m.
Šiuose dvaro rūmuose užaugo
ištisos kartos, buvusių mokinių
atmintyje jie visuomet išliko kaip
pažinimo ir mokslo oazė – mokykla. Didėjant moksleivių skaičiui, 1973 m. buvo pastatytas
naujas erdvus mokyklos pastatas, į kurį iškėlus vyresniąsias
klases, dvare pasiliko pradinukai ir mokyklos biblioteka. Praėjus trisdešimčiai metų, po bendru atnaujintos mokyklos stogu
sutilpo visi – ir maži, ir dideli, tad
2004 metais dvaras liko tuščias
ir apleistas. Tik po gero dešimtmečio miestelio istorinė širdis
vėl pradėjo plakti nauju ritmu, o
šiemet jau spindi visu gražumu.

Epochiniais XIX a. drabužiais pasipuošusių bendruomenės narių ištiestą simbolinę atidarymo juostelę nukirpo meras R. Malinauskas, Seimo narys Z. Streikus, Druskininkų kultūros centro
direktorė R. Viniarskaitė, Kultūros paveldo departamento ir rangovo UAB „Vilungės statyba“ atstovai/Laimos Rekevičenės nuotrauka

Dvaro atgimimas – bendradarbiavimo per sieną projekto įgyvendinimas
Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Pagrindinis projekto partneris
– Druskininkų savivaldybės administracija.
Projekto partneriai: Gardi-

no religijos istorijos muziejus,
Druskininkų kultūros centras.
Planuojama bendra projekto
vertė – 1 106 541,91 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai:
ES parama – 995 887,71 Eur,
Partnerių lėšos – 110 654,20
Eur.
Įgyvendinimo
laikotarpis:
2018-10-02 – 2022-04-01.
Druskininkų kultūros centras
vykdė minkštąsias projekto vei-

klas – koncertus, parodas, mokymus, seminarus. Štai ir dabar
patalpose veikia dokumentinių
fotografijų paroda „Leipalingio
dvaro šeimininkai Balinskiai“ ir
vaizdo paroda apie Gardino religijos istorijos muziejaus ekspozicijas.
Šį straipsnį iš dalies finansavo
Europos Sąjunga. Už jo turinį
atsako tik Druskininkų kultūros
centras ir jokiomis aplinkybė-

mis negali būti laikoma, kad šis
straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.
#latvialithuaniabelarus #lvltby
#Euinmyregion
Parengta pagal Druskininkų
kultūros centro informaciją

Šaulių Dumskių šeima: „Jei Lietuvai vėl grėstų pavojus, visi eitume jos ginti“
nybai, visi priklausome Šaulių
sąjungai.
– Kokie Jūsų atsiminimai iš
1991-ųjų sausio?
– Tada buvau dar vaikas, tai
tuose įvykiuose tiesiogiai nedalyvavau. Kaip vaikams ir priklausė, tą naktį miegojau. Mano
tėvai aktyviau dalyvavo tuose įvykiuose – budėjo prie telekomo, kadangi jie gyveno šalia
Šiaurės miestelio, tai buvo įvykių sūkuryje, matė sovietų kariuomenės tankus ir kitą karinį
pasirengimą.
– Kai tapote brandus žmogus, kaip suvokiate Sausio
13-osios prasmę?
– Mano paties atsiminimai
apie tą laikotarpį padeda atskirti melagienas. Žmonės šiais
laikais apie tuos įvykius reiškia įvairias nuomones, pasakoja įvairias versijas. Kai savo akimis visa tai esi matęs ir patyręs,
daug lengviau skirti pelus nuo
grūdų.
Dumskių šeima savo patriotizmo pavyzdžiu užkrečia ne tik savo vaikus, bet ir kurorto
jaunimą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Nuo tragiškojo ir herojiškojo 1991-ųjų sausio jau praėjo 31-eri metai. Lietuvos gyvenime per tą laiką įvyko ne
tik daug pozityvių permainų, bet teko pergyventi ir nemažai sunkumų. Sausio 13oji mūsų jaunajai kartai jau
tik istorija, tačiau tąkart tautos pademonstruotas patriotizmas ir ryžtas ginti savo
Tėvynę gyvas iki šiol. Džiugu, kad ir Druskininkuose
yra šeimų, kurios savo patriotizmo pavyzdžiu užkrečia
ne tik savo vaikus, bet ir kurorto jaunimą. Viena iš tokių
šeimų – Dumskiai, kur ne tik
abu tėvai, bet ir trys jų atžalos aktyviai dalyvauja Šaulių
sąjungos veikloje ir, kilus pa-

vojui Lietuvai, pasirengę eiti
jos ginti.
Pasikalbėjome su šios šeimos
galva Sauliumi Dumskiu.
– Kam kilo mintis visai šeimai įstoti į Šaulių sąjungą?
– Pats į Šaulių sąjungą įstojau
prieš kelerius metus, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Pradėjau domėtis, ką reikėtų daryti,
jei Lietuvoje kas nors panašaus
atsitiktų. Paskaičiau Krašto apsaugos ministerijos instrukciją, supratau, kad nenoriu likti
paprastas civilis, norėjosi kažkuo daugiau prisidėti prie mūsų
krašto apsaugos. Tada įstojau į
Šaulių sąjungą, mano pavyzdys
įkvėpė ir visus tris mūsų vaikus.
Dabar visi šeimos nariai yra susiję su pasiruošimu Tėvynės gy-

– Kiekvienais metais minime Sausio 13-ąją. Kaip Jūs
savo vaikams pateikiate tos
dienos prasmę?
– Vaikams ta diena yra susijusi su bėgimu aplink Druskonio ežerą. Gaila, kad jau dvejus
metus dėl pandemijos ši akcija nevyksta taip masiškai, kaip
įprasta. Mūsų jauniausiasis sūnus, dar rogutėse sėdėdamas,
buvo apvežtas aplink Druskonį
ir gavo medalį. Mes ir šiandien
aplink Druskonį bėgsime individualiai, įvairiomis priemonėmis
fiksuosime savo bėgimą, pagal
savivaldybės rekomendacijas.
– Kaip Jums atrodo, ar dabartinis jaunimas yra pakankamai patriotiškai brandus,
ar pakankamai vertina Sausio 13-osios reikšmę?

– Yra įvairaus jaunimo, tačiau
nemaža dalis suvokia viską pakankamai patriotiškai. Manau,
kad viskas gerai, situaciją vertinu optimistiškai, jaunimas į tai
žiūri atviromis akimis ir puikiai
viską suvokia. Gal jiems lengviau į tai žiūrėti, nes jie anais
laikas negyveno ir nepatyrė sovietmečio.
– Jei pasikartotų analogiška
situacija, kaip 1991-ųjų sausį, Jūsų šeima neliktų nuošalyje?
– Žinoma, visi eitume ginti Lietuvos. Kai turime puikių pilietiškumo pavyzdžių, daug lengviau
pakartoti viską dar kartą, tai suteikia daugiau jėgų.
Vyriausioji Dumskių šeimos
atžala, šešiolikmetė Gaudenė
yra Šaulių sąjungos narė, pasiekusi net tris pakopas.
– Gaudene, kas paskatino
tapti šaule ir kodėl daugiau
jaunimo turėtų dalyvauti šioje organizacijoje?
– Tapti šaule mane paskatino
tėvai – mama buvo savanorė,
o tėtis įstojo į Šaulių sąjungą.
Tada nusprendžiau ir aš pabandyti. Man patinka tyrinėti žemėlapius, vaikščioti po miškus,
mokytis išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Šaulių sąjunga
yra pilietiškumo mokykla, o pilietiškumas yra vienas iš savo
šalies garsinimo būdų.
Esu įsitikinusi, jog kiekvienam
jaunam žmogui yra naudinga
dalyvauti Šaulių veikloje. Čia
mes susipažįstame su įvairiais
ženklais, vyksta turiningos stovyklos, ypač įdomios – išgyvenimo stovyklos. Ten vyksta mokymai, kaip išsifiltruoti vandenį,
įlipti į medį, kaip iš gamtos medžiagų pasidaryti įtvarus, patyrus traumas, kaip išgyventi ekstremaliose situacijose. Ypač

įdomios šaudymo pratybos – tai
lyg ir pramoga, bet tuo pačiu ir
mokymasis ateičiai – ir sau, ir,
jei reikėtų suteikti pagalbą Lietuvai. Tai – tikras pilietiškumas.
– Ką žinai apie Sausio 13ąją?
– Nuo darželio laikų, nuo pradinių klasių atsimenu tos dienos
minėjimus, kuriuose prisimename už Lietuvos laisvę kovojusius ir žuvusius žmones. Mes
juos pagerbiame bėgimu aplink
Druskonį, bėgame ištisomis klasėmis. Širdžiai teikia džiaugsmą, kad mes juos prisimename
ir tęsiame jų darbus.
– Būdama Šaulių sąjungoje,
tampi Lietuvos gynėja?
– Taip, jei kas Lietuvai atsitiktų, tai namie nesėdėtume, visa
šeima įsitrauktume į Tėvynės
gynybą.
Kalbino Laimutis Genys
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PADĖKOS
Dėkojame Druskininkų „Rotary“ klubo ir Druskininkų moterų „Lions“ klubo
prezidentams, nariams, VšĮ „Po vienu stogu“ VDC vaikams, kepyklėlei
„Boulangerie“, restoranui „Toli Toli“ ir visiems, kurie Šv. Kalėdų metu
praskaidrino mūsų globos namų gyventojų kasdienybę, nudžiugino
dovanėlėmis ir sukūrė šventinę nuotaiką. Ačiū Jums!
Druskininkų globos ir slaugos namai

Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Druskininkų ligoninės Vidaus ligų
skyriaus gydytojams ir personalui už sunkų darbą, profesionalumą, šilumą ir gerumą, kurį skleidėte kiekvieną dieną.
Ačiū Jums.
Pagarbiai
Albina Jusienė ir Stanislava Minialgienė

Paskelbtas antrasis kvietimas gyventojų būstų prijungimui prie
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų

Informuojame, kad LR Aplinkos ministerijai supaprastinus reikalavimus, pagerinus
finansavimo sąlygas, Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė antrąjį
kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsau-

gos investicijų fondo programą (LAAIFP) gyventojų būstų
prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų.
Pagal šią Programą numatyta suteikti paramą projektams,
susijusiems su nuotekų surinkimo tinklų pajungimu per

gyventojui (vartotojui) priklausantį ar kitaip valdomą sklypą
nuo centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo
teritorijoje, iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir
prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų aglomeracijose, didesnėse kaip
2000 g. e. – gyvenvietėse,
kuriose gyvena daugiau nei
2000 gyventojų.
Druskininkų savivaldybėje į šią
kategoriją patenka Druskininkų
miesto, Neravų kaimo ir Viečiūnų bei Gailiūnų gyvenviečių teritorijos, kuriose įrengti centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai
(Druskininkų aglomeracijos
ribos pateiktos UAB „Drus-

kininkų vandenys“ internetiniame tinklapyje).
Numatyta, kad gyventojo sklype bus padengiama 100 proc.,
o viešoje teritorijoje – 70 proc.
visų projekto išlaidų. Maksimali vieno buitinių nuotekų išvado
statybai kompensuojama suma
– 2100 Eur. Jeigu vieno gyvenamo būsto prijungimo išlaidos viršija minėtą sumą, skirtumą dengia UAB „Druskininkų
vandenys“ (išskyrus specialios
įrangos įsigijimo išlaidas, kurios apmokamos gyventojo lėšomis).
UAB „Druskininkų vandenys“
kviečia iki 2022 m. sausio 14

d. Druskininkų aglomeracijos
gyventojus, norinčius įsivesti centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus pagal „Vandenų apsauga“ programą, kreiptis į UAB
„Druskininkų vandenys“ inžinierių Rimą Valentą telefonu
8 (313) 53306, el. paštu rimas.
valenta@drusvand.lt arba atvykti į bendrovę (M. K.Čiurlionio
g. 115, Druskininkai), iš anksto
rezervavus laiką el. paštu info@
drusvand.lt arba bendruoju telefonu 8 (313) 52415, mob. tel.
8 (611) 12505.
UAB „Druskininkų
vandenys“ informacija

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialas tęsia tradicijas

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo atstovai nudžiugino Druskininkų ligoninės, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, Merkinės ir Veisiejų socialinės
globos namų gyventojus/Asmeninio archyvo nuotraukos

Šventinis laikotarpis mums
dažnai primena kasdienio rūpesčio artimaisiais būtinumą. Geriausiai tai parodo dovanos, o didžiausios iš jų yra
tos, kurių padedami, galime perteikti rūpestį ir gerumą. Naujai įkurtas Profesinio
mokymo centro „Žirmūnai“
Pietų Lietuvos filialas tęsia
buvusio Druskininkų filialo
tradicijas ir jau ne pirmus metus būtinomis priemonėmis,
paslaugomis bei dėmesiu dalijasi su Pietų Lietuvos slaugos ir gydymo įstaigomis.
Mokymo centras žavisi kirpėjų
profesiją pasirinkusiomis asmenybėmis ir jų darbais. Kurti grožį
yra sudėtingas procesas. Kirpėjo profesijos mokiniai su profesijos mokytojomis kiekvienų metų
gruodžio mėnesį aplanko VšĮ
Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro Medicininės
slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje gyvenančius senjorus.
Apsilankymo metu moksleiviai
ne tik tobulina savo įgūdžius,

kirpdami senjorus, bet ir pasisemia nesuvaidintos gyvenimiškos patirties. Svarbesniu tampa
ne pats kirpimo procesas, o šiltas pokalbis, kurio stoką šių dienų pasaulyje jaučia dauguma,
tik ne visi išdrįsta pripažinti.
Kita ilgametė tradicija yra pagalbinių priemonių, skirtų sveikatos priežiūros įstaigų pacientams, gamyba ir dovanojimas.
Šiais metais siuvėjo profesijos mokiniai su mokytoja pagamino prijuostes, skirtas sveikatos priežiūrų įstaigų pacientų
maitinimui lengvinti. Priemones
padovanojome Druskininkų ligoninei, Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centro Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriui, Merkinės ir
Veisiejų socialinės globos namams.
Vienas iš naujai įkurto Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“
Pietų Lietuvos filialo prioritetinių
tikslų yra pagalba visuomenei.
Krizių ar negandų akivaizdoje
bendruomeniškumas, rūpestis

ir ištiesta pagalbos ranka vieni kitiems tampa kritiniu veiksniu, kurio padedami, galime kurti rytojų, tapsiantį pavyzdžiu ir
įkvėpsiantį mus tapti atviresniais naujai realybei. Juk svarbiausia – atverti širdis ir, įsiklausius, išgirsti tuos, kuriems to
reikia, nes rūpestis yra vienas
pagrindinių dvasinės gerovės

kūrimo instrumentų.
Pietų Lietuvos filialas puoselėja tradicijas, tačiau visuomet yra
pasiruošęs kurti naujas. Siekiame būti tokia organizacija, kuri
savo iniciatyvomis, noru, galimybėmis ir supratimu galėtų prisidėti prie gerovės kūrimo, todėl
esame atviri bendradarbiavimui. Suprantame, kad pasau-

lį vesti teigiamų pasikeitimų keliu yra sudėtinga, tačiau tikime,
kad kartu galime kurti pasididžiavimo vertą šiandieną. Kartu
mes galime viską!
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos
filialo informacija
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M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtinių sėkmė
konkursuose ir festivaliuose

sambliai iki 4 narių, kurių sudėtyje yra fortepijonas.
Konkurse mūsų mokyklai atstovavo fortepijono mokinys A.
Navickas, jo mokytoja N. Kalvaitienė, festivalyje dalyvavo
fortepijoninis duetas A. Katčenkaitė ir E. Buraitė ir jų mokytoja
I. Bieliukienė.
Konkurse Augustas pelnė 2
vietos laureato diplomą, o festivalyje Austėja ir Evija surinko 124 patiktukus (buvo galima
balsuoti patiktukais – ,,žvaigždutėmis“) ir iškovojo diplomą
,,Publikos numylėtinis“.

Festivalio-maratono dalyviai su mokytojomis

Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykla, pasibaigus
pirmajam mokslo metų pusmečiui, tikrai turi kuo pasidžiaugti – konkursuose iškovoti ir laureatų, ir Grand Prix
diplomai.
Tarp konkurso ,,Rudens
Pop-Jazz“ laureatų – druskininkietės
Lapkričio 20 d. Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokykla šv. Kotrynos bažnyčioje surengė IIąjį respublikinį jaunųjų atlikėjų
konkursą ,,Rudens Pop-Jazz“.
Populiarioji muzika, džiazas –
tai stiliai, kurie ypač domina ir
žavi jaunuosius atlikėjus, taigi į šį konkursą iš visos Lietuvos meno ir muzikos mokyklų jų
sugužėjo tikrai nemažas būrys.
Konkurse galėjo dalyvauti solistai-instrumentalistai ir instru-

mentiniai ansambliai.
Mūsų mokyklai šiame konkurse atstovavo fortepijoninis duetas Austėja Katčenkaitė ir Evija
Buraitė, kurį paruošė mokytoja
Ilona Bieliukienė.
Pasibaigus konkursui, sulaukėme puikių žinių – mūsų mokyklos fortepijoninis duetas buvo
apdovanotas laureato diplomais, atminimo dovanėlėmis ir
šūksniais „bravo“.
Puikus pasirodymas festivalyje ,,Laisvalaikio muzika“
Lapkričio 24 d. Kauno Miko
Petrausko scenos menų mokykla į jau VII-ąjį respublikinį antro instrumento (fortepijono)
muzikos festivalį ,,Laisvalaikio
muzika 2021“ virtualioje erdvėje sukvietė visus motyvuotus,
smalsius ir drąsius muzikuojančius vaikus iš Kauno, Klai-

Konkurso „Rudens Pop-Jazz“ laureatės E. Buraitė ir A. Katčenkaitė su
mokytoja I. Bieliukiene.

pėdos, Alytaus, Raseinių, Utenos, Vilniaus ir Vilniaus rajono,
Kėdainių, Kelmės, Rietavo, Šalčininkų, Neringos ir Druskininkų
meno ir muzikos mokyklų.
Džiaugiamės, kad jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinė Nida Galčiūtė, kurią paruošė
mokytoja I. Bieliukienė. Kasdienis kruopštus Nidos darbas,
grojant fortepijonu, kuris, beje,
yra tik papildomas instrumentas, buvo vainikuotas puikiu pasirodymu. Gera klausytis visų
dalyvių pasirodymo – suvokti,
kad šie vaikai, ruošdamiesi festivaliui, savo laisvalaikį praleido
prasmingai ir turiningai.
Tarptautiniame konkurse –
Grand Prix
Lapkričio 27-30 d. Austrijos sostinėje Vienoje surengtame tarptautiniame nuotoliniame

konkurse ,,Vienna Stars 2021“
kartu su atlikėjais iš viso pasaulio dalyvavo ir mūsų mokyklos
fortepijono 7 klasės mokinys
Augustas Navickas su mokytoja
Nona Kalvaitiene. Labai džiugu,
kad Augustas gavo patį aukščiausią šio konkurso įvertinimą
– Grand Prix ir aukso medalį.
Sėkmė tarptautiniame konkurse – festivalyje ,,Edelweiss
2021“
Gruodžio 1-3 dienomis tarptautinė unija ,,Edelweiss“, Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų
draugija klasikinės muzikos sostinėje Vienoje surengė tarptautinį konkursą-festivalį ,,Edelweiss
2021“, kuriame dalyvavo viso
pasaulio jaunieji atlikėjai, grojantys fortepijonu, fortepijoniniai
ansambliai, instrumentiniai an-

Grand Prix konkurse „Viena Stars 2021“, 1 vietų
tarptautiniuose konkursuose „Copenhagen Stars
Festivalio „Laisvalaikio muzika“ dalyvė N. Galčiūtė su 2021“ ir „Grand Online Eurofest 2021“ laimėtojas A.
mokytoja I. Bieliukiene
Navickas su mokytoja N. Kalvaitiene

Festivalyje-maratone – jaunieji pianistai
Gruodžio 15 d. Kauno krašto
fortepijono mokytojų draugija ir
Kauno 1 - oji muzikos mokykla
organizavo nuotolinį respublikinį jaunųjų pianistų festivalį-maratoną. Renginyje galėjo dalyvauti pianistai – solistai ir įvairūs
ansambliai, kurių sudėtyje yra
fortepijonas.
Mūsų mokyklai atstovavo 4
klasės mokinė Meda Čepulytė,
mokytoja Jūratė Bujokienė, 3
klasės mokinė Liepa Žūkaitė, 6
klasės mokinė Aurėja Dailydaitė, jų mokytoja Aušra Vilčinskienė, 4 klasės mokinė Artautė
Pučkutė, 6 klasės mokinė Jorūnė Katauskaitė, 7 klasės mokinys A. Navickas, jų mokytoja
N. Kalvaitienė, 8 klasės mokinė
A. Katčenkaitė, NU programos
mokinė E. Buraitė, jų mokytoja
I. Bieliukienė. Festivalyje-maratone dovanoti virtualius aplodismentus galima buvo iki pat šv.
Kalėdų!
Tarptautiniuose konkursuose Kopenhagoje ir Prahoje –
1 vieta
„Festival Bridges“ gruodžio
14-17 dienomis Danijos sostinėje Kopenhagoje surengtame nuotoliniame tarptautiniame
konkurse ,,Copenhagen Stars
2021“, kuriame varžėsi viso pasaulio dainininkai, šokėjai, muzikantai, teatralai, mūsų mokyklai atstovavo fortepijono 7
klasės mokinys A. Navickas ir
mokytoja N. Kalvaitienė. Šiame
konkurse Augustas tapo 1 vietos laureatu.
Gruodžio 27-30 dienomis
„Festival Bridges“ nuotolinį tarptautinį konkursą ,,Grand Online
Eurofest 2021“ organizavo Čekijos sostinėje Prahoje. Šiame
konkurse mūsų mokyklai taip
pat atstovavo fortepijono 7 klasės mokinys A. Navickas, mokytoja N. Kalvaitienė. Gruodžio
31 dieną Augustas sulaukė puikių žinių, tapo 1 vietos laureatu
ir iškovojo aukso medalį.
Nuoširdžiai sveikiname visus
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
atlikėjus, jų mokytojas ir tėvelius. Džiaugiamės ir didžiuojamės Jumis. Kaip sakė maestro
M. Rostropovičius, išgyvenimai,
kurių suteikia muzika, daro sielą
atviresnę viskam – ir grožiui, ir
žmonėms ir santykiams su šeima ar draugais...
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija ir
nuotraukos
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Druskininkuose įrengtas neįgaliųjų dienos centras

Centre sudaryta galimybė gauti maitinimą, fizioterapijos, kineziterapijos ar ergoterapijos procedūras

Sveikatos g. 30 patalpose
įrengtas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų
centro neįgaliųjų dienos centras, skirtas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.
Projekto Nr. ENI-LLB-1-241
„Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“ įgyvendinimo metu
Druskininkuose atliktas patalpų
Sveikatos g. 30 remontas, įsigy-

ta reikalinga įranga. Čia įrengta daugiafunkcinė salė, skirta
dienos centro lankytojų grupinės veiklos ir fizinio aktyvumo
užsiėmimams, įkurtos poilsiui
ir bendravimui skirtos erdvės,
mini virtuvėlė, darbuotojų kabinetas, pagalbinės ir WC patalpos, pritaikytos asmenims su
negalia. Šalia pastato, lauke,
įrengta poilsio, stalo žaidimų ir
treniruoklių bei sūpynių neįgaliems ir senyvo amžiaus asme-

nims aikštelė.
Centras yra skirtas teikti socialinės priežiūros paslaugas
dienos metu – čia įvairaus amžiaus neįgalieji galės praleisti
savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo
užsiėmimuose. Tokiu būdu jų
artimieji galės dirbti, mokytis ar
tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo
sudėtingos kasdienės šeimos
nario priežiūros.

Savo sėkmės istoriją kuriame patys

Patalpos būsimam masažo salonui Eišiškėse/Asmeninio archyvo nuotrauka

Nuo ko pradėti savo sėkmės
istoriją profesinėje srityje?
Nuo to, kaip svarbu išgirsti
save, atrasti savo tikrąjį pašaukimą, drąsiai eiti link jo,
daryti tai, ką gali ir moki geriausiai. Nuo to, kad nėra nei
amžiaus, nei atstumo ribų,
keičiant gyvenimo kryptį ir
atrandant save. Tik nuo mūsų
priklauso, kokia bus kiekviena kita diena, kiekviena kita
akimirka. Reikia tik įsiklausyti į save ir drąsiai veikti.
Taip ir padarė VšĮ „Profesijų
spektras“ masažo specialybės
mokinė Renata, kuri, viduje pajutusi didelį norą keisti profesiją,
neišsigando nei didelio atstumo
nuo namų iki mokymo įstaigos,
nei to, kaip reikės suderinti motinystę ir mokslus.
2012 m. pabaigusi odontologijos pagalbininko mokymus didmiestyje, Renata sugrįžo į Eišiškes ir ilgą laiką dirbo pagal
specialybę. Po 5 metų motinystės atostogų buvęs darbas pasidarė neparankus, o ir viduje pradėjo kirbėti noras kažką
keisti. Pokyčiai Renatos gyvenime prasidėjo nuo vidinio dis-

Centre sudaryta galimybė
gauti maitinimą, fizioterapijos,
kineziterapijos ar ergoterapijos
procedūras. Neįgaliųjų judėjimą
palengvins tam įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos įvairios
priemonės. Negalintys dalyvauti veiklose centro lankytojai galės pailsėti daugiafunkcinėse lovose. Laisvalaikis, užsiėmimai
vyks ir lauko erdvėje, kurioje
įrengta neįgaliesiems pritaikyta
lauko žaidimų aikštelė.
Paslaugų teikimas centre dalinai priklauso nuo COVID-19 situacijos.
Projektas skirtas socialinės
priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimui, mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant
socialinės priežiūros paslaugų
prieinamumą senyvo amžiaus

asmenims, neįgaliesiems bei jų
šeimoms.
Projektas
finansuojamas
2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė – 313
257,69 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos
lėšos – 281 931,92 Eur, Partnerių lėšos – 31325,77 Eur. Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-0425 – 2021-01-24
Šį straipsnį iš dalies finansavo
Europos Sąjunga. Už jo turinį
atsako tik Druskininkų savivaldybė ir jokiomis aplinkybėmis
negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos
poziciją.

Ratnyčios parapijoje –
projektas, skatinantis
kartų draugystę

Renata ketina sėkmingai užbaigti masažuotojo mokslus,
įgyti diplomą ir drąsiai pasinerti į naują veiklą/Asmeninio
archyvo nuotrauka

komforto, supratimo, kad likti ten, kur yra, daugiau negali.
Gerai apmąsčiusi, Renata išsigrynino sritis, kuri jai įdomi ir ją
traukia. Tai – masažas. Po neilgo naršymo internete ji atrado
VšĮ „Profesijų spektras“ – mokymo įstaigą, kuri specializuojasi suaugusiųjų mokyme, ruošia
įvairių sričių specialistus, tarp jų
– ir masažuotojus, kurioje mokomasi ne didelėse grupėse, o
orientuojamasi į individualų mokymą. Tai užtikrina mokymosi kokybę, specialisto dėmesį
mokiniui ir komfortišką bei jaukią mokymosi atmosferą. Tai,
kad mokykla yra Druskininkuose, reikės kasdien įveikti 180 kilometrų pirmyn ir atgal, Renatos
noro nenumaldė. Susisiekusi su
administracija, Renata galutinai
apsisprendė ir su didele aistra,
žinių troškimu bei užsidegimu
nėrė į mokslus.
Šiandien Renatos mokymo
programa jau eina į pabaigą, ir ji
gali drąsiai pasakyti, kad „Profesijų spektras“ 100 procentų pateisino jos lūkesčius. Jau nuo
pirmų užsiėmimų ją įtraukė ir
užbūrė pati mokyklos atmosfe-

ra, nuostabus bendravimas su
kolegomis, dėstytojai ir jų perduodamos žinios. Ji susikrovė
neįkainojamą bagažą teorinių ir
praktinių žinių, mokytojų Virginijos ir Rasos dėka ji įgavo pasitikėjimo ir drąsos, o po kelių
mėnesių mokymosi jau pradėjo sulaukti užklausų iš būsimų
klientų. Visai neseniai Eišiškėse įsirengė jaukias patalpas būsimam nuosavam masažo salonui, kuriose jos svajonė taps
realybe, o mylima veikla taps ir
darbu, ir švente.
VšĮ „Profesijų spektras“ sausio mėnesį renka grupes į masažuotojo, virėjo, kosmetiko
(modulis: rankų ir kojų priežiūra), ikimokyklinio ugdymo
pedagogo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programas ir kviečia visus, nedrąsiai pamąstančius
apie savo svajonių gyvenimą,
klausyti savo širdies, nebijoti iššūkių ir viskas pradės keistis į
gera!
Visi besidomintys kreipkitės
tel. (8 313) 60369 arba el. paštu
5_spektras@goda.lt

Praėjusiais metais Druskininkų (Ratnyčios) šv. apašt.
Baltramiejaus
parapijoje
buvo vykdomas socialinis
projektas „Kartų draugystė parapijoje, skatinant savanorystę“, finansuotas Druskininkų savivaldybės lėšomis.
Šio projekto tikslas – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kartų, teikiant
sociokultūrines paslaugas parapijos senyvo amžiaus žmonėms, įskaitant ir neįgaliuosius.
Penkiolika senyvo amžiaus

žmonių gavo sociokultūrines
paslaugas, dalyvavo meniniuose bei fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimuose. Jiems padėjo penkiolika savanorių.
Dėkojame Druskininkų savivaldybei už suteiktas lėšas ir
galimybę suartinti kelias kartas
mūsų parapijoje.
Druskininkų (Ratnyčios)
šv. apašt. Baltramiejaus
parapijos informacija ir
nuotraukos
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Pirmieji mažųjų Druskininkų tinklininkių startai

Aerozoliniai flakonai:
kuriuos į konteinerį mesti galima,
kurių – ne?

Vienoje rankoje – tuščias flakonas nuo plaukų lako, kitoje
– tuščias balionėlis nuo gerklės purškalo, o galvoje klausimas: kur juos mesti – nešti į
komunalinių atliekų konteinerį ar vežti į rūšiavimo centrą?
Tuščius aerozolinius balionėlius nuo kūno priežiūros priemonių, plaukų lako ar putų, vaistų,
kosmetikos, indų plovimo, skalbimo bei valymo priemonių galima mesti į pakuočių atliekų konteinerį.
Į kurį pakuočių atliekų konteinerį juos mesti, priklauso iš kokios medžiagos jie pagaminti:
metalinius ir plastikinius – į plastiko, stiklinius – į stiklo.
Prieš išmesdami, būtinai įsitikinkite, kad flakonai nuo aerozolių ar kitos pakuotės yra tuščios
– paspaudus purškimo myg-

tuką, iš balionėlio niekas nepasklinda.
Jei flakonuose yra kokių
nors priemonių likučių, mesti į konteinerius jų negalima – juos būtina vežti į rūšiavimo centrus – atliekų surinkimo
aikšteles. Valymo ir asmens higienos priemonių sudėtyje dažnai yra tirpiklių, rūgščių, šarmų
ir kitų kenksmingų sudedamųjų
dalių.
Be kitų pavojų, šios priemonės
gali būti degios ir ėsdinančios,
todėl jų jokiu būdu negalima pilti bet kur, o flakonai su aerozolinių priemonių likučiais, patekę į
rūšiavimo įrenginius, nuo slėgio
gali sprogti, sužaloti žmones.
Į komunalinių atliekų konteinerius negalima mesti jokių
pakuočių, aerozolinių flakonų
nuo statybos, remonto darbams

naudojamų priemonių, automobilių priežiūros priemonių. Net ir
tuščios pakuotės nuo automobilinės alyvos, dažų, lakų, klijų yra
pavojingos buities atliekos, jas
būtina vežti į atliekų surinkimo
aikšteles.
Aikštelėse surinktos pavojingos atliekos yra saugiai sutvarkomos, jos nepatenka į sąvartyną, nekelia pavojaus aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Pavojingos atliekos, pakuotės su pavojingų atliekų likučiais
Alytaus regiono rūšiavimo centruose iš gyventojų priimamos
nemokamai.
Išrūšiuotos atliekos – nepavojingos!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Pastarieji keleri metai nebuvo palankūs ugdyti vaikų fizinį aktyvumą. Tačiau, nepaisant COVID-19 pandemijos
atneštų iššūkių, veiklų ir susitikimų ribojimo, norisi pasidžiaugti, kad Druskininkų
sporto centro mergaičių tinklinio grupėje pastebimas
naujų mergaičių įsitraukimas
į sportines veiklas.
Šį rudenį gana gausiai grupė pasipildė 2010 m. gimusiomis ir jaunesnėmis mergaitėmis. Norinčiųjų save išbandyti
buvo gausu. Šioje amžiaus grupėje treniruotės vyksta 3-4 kartus per savaitę, po 1 valandą.
Tinklinio pradžiamokslis nėra
lengvas. Be pagrindinių tinklinio
žaidimo taisyklių pažinimo, ugdomas jaunųjų sportininkų vikrumas, judrumas, ištvermė. Ne
visoms naujai atėjusioms mergaitėms patiko intensyvių treniruočių ir sportinių veiklų tempas, tad jos nusprendė savęs
ieškoti kitose veiklose.
Po trijų mėnesių intensyvių
treniruočių, atėjo metas pasitikrinti įgytas žinias, tad, sulaukę
Kauno sporto mokyklos „Startas“ pakvietimo, gruodžio 18 d.
su septyniomis grupės atstovėmis dalyvavome pirmajame
draugiškame mini tinklinio turnyre „KSM „Startas“ – Žiemos
taurė – 2021“. Universali Kauno
Rio Sporto Arena tądien buvo
pilna vaikiško juoko, džiaugsmo ir gausaus sirgalių būrio palaikymo. Turnyre jėgas išbandė
15 mini tinklinio komandų iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Druskininkų, Palangos ir Klaipėdos
– pačių mažiausiųjų Lietuvos
tinklininkių!
Druskininkų sporto centrui atstovavo dvi komandos. Jaunosios tinklininkės turėjo galimybę

ne tik pirmą kartą dalyvauti varžybose, bet ir stebėti savo bendraamžių pasiekimus, mokytis
iš kitų patirties. Turnyro pabaigoje salėje apsilankęs Kalėdų
Senelis apdovanojo visas turnyro dalyves asmeninėmis dovanomis ir komandiniais prizais.
Pirmoji komanda – Patricija Savonytė, Justė Petraškaitė, Patricija Levkovič, Emilija Bocisaitė
– turnyrinėje lentelėje pasiekė
9-ą vietą, o antroji komanda –
Miglė Stankevičiūtė, Ugnė Balčiūtė, Goda Kadziauskaitė – liko
14-oje vietoje. Kiekvienoje komandoje turnyro organizatoriai
išrinko po vieną geriausią žaidėją. Šį kartą geriausiojo žaidėjo statulėlės atiteko Druskininkų
komandų atstovėms Patricijai
Savonytei ir Ugnei Balčiūtei.
Smagu buvo stebėti turnyro
dalyves. Mažos rankutės, nedrąsiai paduodančios tinklinio
kamuolį, dar augs ir lavės, o pirmieji įspūdžiai, pirmasis pelnytas taškas, laimėtas setas išlinks ilgai atmintyje. Žinoma,
dar reikės nueiti nelengvą kelią,
bus pergalių ir nesėkmių, tačiau
pirmasis įrašas turnyre dalyvavusių mergaičių tinklinio dienoraštyje jau įrašytas. Ir yra vilties,
kad turnyro metu kiekvienai turnyro dalyvei padovanotas „Tinklininko dienoraštis“ bus nuolat
papildomas naujais įrašais.
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybei, Druskininkų sporto centrui, Druskininkų tinklinio bendruomenei
už nuolatinį dėmesį sportuojantiems vaikas, už galimybę
būti fiziškai aktyviems.
VšĮ Druskininkų vaikų
ir jaunimo sporto klubo
„Drusportus“ informacija ir
nuotraukos
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UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

Savaitraščio Nr. 337
Darbui viešbutyje
reikalinga pusryčių
virėja, nepilnai darbo
dienai. Slenkantis
darbo grafikas.
Telefonas pasiteirauti
+370 650 22286

BALDAI IŠ VOKIETIJOS

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 3878/0001:176 ir
3878/0008:351), esančių Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., savininkus
D.S.; M.M. ir P.M. paveldėtojus, kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas
Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2226) 2022-01-24 15:40 val.
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0001:168), esančio Viečiūnų
mstl., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus. Taip pat informuojame
žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0001:179), esančio Viečiūnų mstl.,
Druskininkų sav., savininkę Ž.V., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas
Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2226) 2022-01-24 15:00 val.
vykdys žemės sklypų (kadastro Nr.3878/0001:167 ir 3878/0001:202),
esančių Viečiūnų mstl., 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 06379

Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 10.00 val.- 17.30 val.;
VI: 10.00 val.- 15.00 val.
Sekmadienį nedirbame
Tel. 8 647 88559

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojamsekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).
Kontaktinis tel. +370 654 22201

Miškas, mediena,
malkos: rąsteliai,
kaladės, kapotos.
Tel. 8 698 39795

Skandinaviško kapitalo investuotojas geriausiomis kainomis
superka miškus!
Taip pat superkami ir kitos paskirties žemės sklypai!
Tel. +370 609 86656
AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir
techninis aptarnavimas, autodetalės.
Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu –
10 % nuolaida darbams ir detalėms!
Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0003:30), esančio
Stračiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. savininkės D.A. (mirusi)
turto paveldėtojus, kad UAB „Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas
Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-884) 2022-01-24
nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0003:35), esančio
Stračiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į
UAB ,, Dzūkijos matininkai“ adresu Savanorių g. 2, Varėna,
el. paštu vidast26@gmail.com arba telefonu +370 686 36855

KOKYBIŠKAI RĖMINAME PAVEIKSLUS, NUOTRAUKAS,
PIEŠINIUS, DIPLOMUS, ATVIRUKUS, MEDALIUS, SUVENYRUS
IR KITUS ŠIRDŽIAI MIELUS DAIKTUS.
Iškirpk šį skelbimą, atsinešk jį į Deivido
rėminimo dirbtuves ir gauk 10 proc.
nuolaidą rėminimo paslaugoms (nuolaidos
nesumuojamos).
Vieta: Amatų centras „Menų kalvė“,
Čiurlionio g. 27, Druskininkai
Tel. 8 699 89857

Svečių namai „Tip Tap“
ieško kambarinėsadministratorės.
Daugiau informacijos
tel. 8 698 39402
Transporto įmonei
reikalingi tolimųjų
reisų vairuotojai .
Reisai savaitiniai:
Lietuva-OlandijaBelgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385

Remontuoju butus,
atlieku vidaus apdailą.
Glaistymas, dažymas.
Tel. 8 662 54809
Elektros instaliacijos
darbai nuo darbų
pradžios iki pabaigos.
Tel. 8 610 27022

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose.
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų
įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.
Tel. +370 618 61620

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887
Meistras deda plyteles, laminatą, duris, klijuoja tapetus.
Kiti santechnikos ir staliaus darbai.Tel. +37060643448

Parduodame kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška, svilinta, kaina – 2,80 Eur/kg, puselė
sveria apie 50-60kg.) Pateikiame kokybės
sertifikatą, kad mėsa yra LIETUVIŠKA.
Atvežimas yra nemokamas, tel. 8 607 12690
Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-ekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas):
Lietuva – Benelux – Lietuva .
Savaitės trukmės reisai.
Tel. +37061630901
UAB „Druskininkų autobusų parkas“ siūlo darbą
vairuotojui-konduktoriui. Kvalifikacijos kodas 95 (keleivių
vežimui), „D“ kategorija.
Valandinis įkainis – 4,48 Eur ir priedai.
CV siųsti el.paštu ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653
Informuojame, kad 2022 m. vasario 1 d. 9 val.
bus atliekami žemės sklypo
(kad. Nr. 1501/0006:0000, projektinis Nr. 1), esančio Merkinės g. 1,
Druskininkų m., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo Merkinės g. 13, Druskininkų
m. kad. Nr. 1501/0006:79 savininkus: G.K, I.K., E.R., L.G.-K., E.L, M.R.,
D.R., B.B., R.G., A.W., B.W., R.B., A.K. arba jų įgaliotus asmenis.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“,
M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.
Tel. 8 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
Informuojame, kad 2022 m. sausio 25 d. 9 30 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr. 3865/0008:422), esančio Jaskonių k., Druskininkų sav.
priklausančio V.A ir M.A. kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo Jaskonių k. Druskininkų sav.
kad. Nr. 3865/0008:421 savininką J.G. arba jo įgaliotą asmenį.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“,
M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.
Tel. 8 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Donatą Mizarą
ir artimuosius. Telydi jus stiprybė šiuo sunkiu
metu!
Druskininkų savivaldybė ir Taryba
Reiškiame nuoširdžią užuojautą LVŽS Druskininkų
skyriaus pirmininkui Donatui Mizarui, jo šeimai
ir artimiesiems, mirus mylimam Tėveliui. Telydi
paguoda ir dvasios stiprybė, o širdis sušildo
brangūs prisiminimai ir dėkingumas.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vardu,
pirmininkas Ramūnas Karbauskis
Nebedainuos dainų, lopšinių
toli ten mieganti giria,
tik vėjai išskalaus krūtinę
ir neš, išneš mane iš čia. (V. Mačernis)
Nakties tamsa nusinešė visas Iliuzijas ir visas
auksinių sapnų Vizijas, palikdama žmonėms padarytus gražius darbus, neišbaigtas kūrybos plotmes,
neįgyvendintas šviesias svajones...
Mirus Valdui Giliui, liūdime kartu ir nuoširdžiai
užjaučiame Rositą, dukras Barborą ir Mariją.
Druskininkų „Lions“ moterų klubas
Mirus sūnui Arūnui, nuoširdžiai užjaučiame tėvus
Jadvygą ir Petrą Vaškevičius bei brolį Giedrių.
Druskininkų g. 10 namo kaimynai
Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį....
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudievdar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti...
Mirus Birutei Kalantienei, nuoširdžiai užjaučiame
vyrą Joną, dukrą Neringą, sūnų Ernestą ir
artimuosius.
Buvęs sanatorijos „Lietuva“ virtuvės kolektyvas
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus
mylimam Tėvui, nuoširdžiai užjaučiame Zariną
Tamkevičienę.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo
centro „Dainava“ darbuotojai“
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam
Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Stasį Bertašių.
UAB „Drusta“ bendradarbiai
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)
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Povilanskienę dėl
mylimo brolio Antano mirties.

Savaitraščio Nr. 337

Užuojautos
Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas, manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)
Netekus mylimo Tėvelio, nuoširdžiai užjaučiame
Donatą Mizarą ir artimuosius.
Laima ir Vytautas Dabrukai
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui
priglaudė mylimą Donato Mizaro Tėvelį. Dalijamės
skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Donatui ir jo artimiesiems.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Druskininkų
skyrius
Niekas man nesakė, kad esu čia svečias
– nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios
– tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)
Iškeliavus į Amžinybę mylimam broliui, nuoširdžiai
užjaučiame Oną Frezienę ir jos artimuosius.
SB „Migla“ kaimynai K. ir V. Pileckai, V. ir A.
Jasiulevičiai, J. Cilinkevičius
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Frėzienę, dėl mylimo
brolio Algirdo mirties.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)
Mirus Algiui Motiejūnui, nuoširdžiai užjaučiame
žmoną Birutę, dukrą Laurą, sūnų Donatą bei
artimuosius.
Merkinės g. 6 gyventojai
Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...
Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus kaip visata... (R. M. Rilkė)
Nuoširdžiai užjaučiame Barborą ir Mariją, mylimam
tėčiui Valdui Giliui mirus.
Vilniaus al. 4 kaimynai
Nuoširdžiai užjaučiame Gedvydą Viselgą dėl
mylimos Motinos mirties.

Bendrijos „Rugelis“ gyventojai

Leipalingio medžiotojų būrelis

Superkame benzininius
automobilius
geriausia kaina.
Tel. 8 648 18 770
Brangiai perka senus gintaro
karolius, gabalus, sages,
pakabukus.
Tel. 8 674 61 640
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina – 180 Eur, vyriškas
dviratis su bėgiais, kaina – 50
Eur. Tel. 8 616 48116

VIZOS
(vienkartinės ir
daugkartinės)
į Baltarusiją
gydymo tikslais.

8 673 88383
info@drusva.lt

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Užjaučiame Gedvydą Viselgą dėl mylimos Mamytės
mirties.
DNSB „Šviesa“ gyventojai
... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast... (Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Povilanskienę, mirus
broliui Antanui.
UAB „Druskininkų butų ūkis“ kolektyvas
Ir vienąkart, pavasari, Tu vėl atjosi drąsiai,
o mylimas pavasari, manęs jau neberasi...
Sulaikęs juodbėrį staiga, į žemę pažiūrėsi,
ir žemė taps žiedais marga – aš diemedžiu žydėsiu“...
(S. Nėris)
Išėjus į Amžinybę mūsų mylimai kolegei Rūtai
Žūkienei, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir
artimuosius.
Mūsų atminty ji išliks kaip geras, nuoširdus,
draugiškas žmogus, darbšti ir savo pasirinktai
profesijai atsidavusi slaugytoja.
VšĮ Druskininkų ligoninės kolektyvas
Ilgas kelias dar buvo keliauti,
bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
bet nebaigtą jį palikai.
Mirus Rūtai Žūkienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą
Egidijų ir dukrą Guodą.
Sodų bendrijos kaimynai
Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekada nesutiksi Jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūti su tais, kurių susigrąžinti negali...
Mirus mylimam sūnui Arūnui, nuoširdžiai
užjaučiame Jadvygą ir Petrą Vaškevičius.
Stefa ir Anatolijus
Mirus Sigitui Večkiui, nuoširdžiai užjaučiame jo
artimuosius.
UAB „Drusta“ bendradarbiai
Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo,
bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Mirus Antanui Bražinskui, užuojauta šeimai ir
artimiesiems.
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio
kolektyvas
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2022.01.14 d.
Penktadienis
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 Stilius.
13:00 Čia mano sodas.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Terksas ir Kaikosas.
00:35 Didelis gyvūnas.
01:45 Į žvaigždes.
02:15 Istorijos detektyvai.
03:00 LRT radijo žinios.
06:10 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:40 „Farai“.
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė po vaivorykšte“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 „Rio 2“.
21:25 „Deadpool“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Deadpool“.
23:45 „Zombių žemė“.
01:25 „Maikas ir Deivas ieško pamergių“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
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 KK2 penktadienis.
21:00 15:17 į Paryžių.
22:55 Machinatoriai.
00:45 Nesava.
02:40 Miestas.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.
07.00 „Haris ir Megan: šiuolaikinė meilės istorija“ .
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Triguba apsauga“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Triguba apsauga“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.

11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 „Dakaras 2022“.
23:10 Skubi siunta.
01:00 Mano žemė.
03:00 „Lemtingi skambučiai“.

2022.01.15 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Dokumentinė apybraiža, skirta Sausio 13-ajai.
06:55 Minčiukų palėpė.
07:25 Oskaro Amerika.
08:45 Kelionių atvirukai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Mažyliai laukinėje gamtoje.
12:55 Gyvenimo kelias.
13:45 Kelionių atvirukai.
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 „Pabandom iš naujo!“ 2022.
„Eurovizijos“ nacionalinė atranka.
22:40 Astrid Lindgren jaunystė.
00:40 Terksas ir Kaikosas.
02:15 Į žvaigždes.
06:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Besikeičianti planeta“.
12:30 „Lobių medžiotojas. Gintaro
kambario paieškos“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Lobių medžiotojas. Gintaro
kambario paieškos“.
15:00 „Karštos galvos“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Mama“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Mama“.
00:05 „Valstybės paslaptis“.
02:30 „Kietas riešutėlis 2“.
04:55 „Tai – mes“.
06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 Sveikas!.
09:00 Sėkmė tavo rankose.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 Didžioji kriaušė ir magiška jos
kelionė.
11:15 Tėčio dienos stovykla.
13:05 Beveik mirtina.
15:00 Dirbtinis intelektas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Madagaskaras 2.
21:10 Šnipas, kuris mane išdūrė.
23:30 Norbitas.
01:30 15:17 į Paryžių.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
08.30 „TV Europa pristato. Lietuvos
sienų apsauga. Kontrabanda“.
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Vilniaus Babilonas.
11.00 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose. 1918-1920
m. savanoriai.”.

11.30 Grįžtantys.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Bernardinų Kalėdinis koncertas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Gimę laisvėje“.
11:05 „Nilas. Didingoji upė“.
12:15 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
13:15 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Įžymybės“.
14:20 „Pragaro viešbutis“.
15:20 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 Sutrikusi mafija.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Ieškomiausias žmogus.
00:25 Laukinės aistros.

2022.01.16 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 Čia mano sodas.
09:30 Minčiukų palėpė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Serengetis.
12:55 Pietų Ispanija iš paukščio skrydžio.
13:55 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 Pagaminta Italijoje.
22:00 Mažoji Maskva .
24:00 Tūkstantis Anos dienų.
02:25 Astrid Lindgren jaunystė.
06:00 „Elena iš Avaloro“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Besikeičianti planeta“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Besikeičianti planeta“.
13:10 „Robinzonas Kruzas“.
15:25 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
17:15 „Starkus stato“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Starkus stato“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Veidrodėli, veidrodėli“.
21:45 „Šaltas kraujas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Šaltas kraujas“.
00:05 „Deadpool“.
02:15 „Zombių žemė“.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:10 Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2.
11:00 Laikrodžių stabdytojai.
12:55 Žalioji širšė.

15:15 Miesto medžiotojas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:30 2 ginklai.
23:40 Koletė.
01:50 Šnipas, kuris mane išdūrė.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Lazdynų Pelėda“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Partizanų keliais.
11.00 Vyrų šešėlyje.
11.30 Bušido ringas.
12.00 „Teisingumo agentai“ .
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.00 Žinios.
18.30
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
06:30 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Galiūnai.
08:00 Miško atspalviai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Pasaulio taurė 2021“.
10:00 „Nilas. Didingoji upė“.
12:10 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
13:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Įžymybės“.
14:05 „Pragaro viešbutis“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 Seni bambekliai 2.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:35 Ieškomiausias žmogus.

2022.01.17 d.
Pirmadienis
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 Savaitė.
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 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 Projektas „Mėlynoji knyga“.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Greičiau, aukščiau, stipriau.
Rytdienos technologijos.
01:00 LRT radijo žinios.
06:10 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:40 „Svajonių sodai“.
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Kartą ir visiems laikams“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“.
21:00 „Medikai paramedikai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Laukinė“.

22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Laukinė“.
01:00 „Franklinas ir Bešas“.
01:55 „Gerasis daktaras“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
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 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Kultūristai.
01:05 „Snaiperis“.
02:00 2 ginklai.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 „Aiškiaregė”.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Triguba apsauga“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16:30 Laikykitės ten. Pokalbiai.
17:30 Negaliu tylėti.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Triguba apsauga“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Nilas. Didingoji upė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:45 „Juodasis sąrašas“.
00:45 „Kondoras“.
01:45 „Narkotikų prekeiviai“.
02:45 „Atsarginis prezidentas“.

2022.01.18 d.
Antradienis
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 „Pabandom iš naujo!“ 2022.
„Eurovizijos“ nacionalinė atranka.
13:30 7 Kauno dienos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Greičiau, aukščiau, stipriau.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
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06:10 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:40 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Aš visada tave mylėjau“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“.
21:00 „Medikai paramedikai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Fenikso skrydis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Fenikso skrydis“.
00:50 „Franklinas ir Bešas“.
01:50 „Gerasis daktaras“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
06:30 Nuo... Iki..
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
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 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Gaudynės Šanchajuje.
00:25 „Snaiperis“.
01:20 Kultūristai.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Triguba apsauga“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Triguba apsauga“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:20 Valerianas ir tūkstančio planetų miestas.
02:00 „Lemtingi skambučiai“.

2022.01.19 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 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Greičiau, aukščiau, stipriau.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba.
06:10 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:40 „Prieš srovę“.
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Mylėti yra madinga“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“.
21:00 „Medikai paramedikai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Vestuvių metai“.
00:20 „Franklinas ir Bešas“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
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 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Skundikas.
00:45 „Snaiperis“.
01:40 Gaudynės Šanchajuje.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vilniaus Babilonas.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“ .
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Triguba apsauga“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Zoologijos sodas”.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Paprasti rinkimai”.
00.30 „Triguba apsauga“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Šuo“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
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17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Alytaus „Dzūkija“.
21:00 Karo menas. Atpildas.
22:50 Kaulų kolekcininkas.
01:10 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2022.01.20 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 Pasaulio puodai.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Stambulo „Fenerbachce“ – Kauno
„Žalgiris“.
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Mėlynoji knyga“.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Greičiau, aukščiau, stipriau.
Rytdienos technologijos.
01:00 LRT radijo žinios.
06:10 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Karališkos širdys“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 „Skirtingai nuostabūs“.
21:00 „Medikai paramedikai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kietas riešutėlis. Kerštas su
kaupu“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Kietas riešutėlis. Kerštas su
kaupu“.
01:05 „Bulis“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
06:30 Šeškinės 20.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
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 KK2.
20:00 Bučiuoju.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Amerikietis žudikas.
00:45 „Snaiperis“.
01:40 Skundikas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais. Istorinė - edukacinė laida.
07.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Triguba apsauga“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.

18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Triguba apsauga“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.

10:25 „Nilas. Didingoji upė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Trintukas.
23:15 Karo menas. Atpildas.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „Greitojo reagavimo būrys“.

RENGINIAI
Sausio 13 d. 8.00-8.10 val. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Uždekime languose vienybės ir atminties
žvakutes
18 val. Šv. Mišios už žuvusius laisvės gynėjus Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje
Po Šv. Mišių – Atminties ir pagarbos Laisvės gynėjams valanda. Dainuos Rasa Juzukonytė (sopranas), vargonuos profesorė
Aušra Motuzienė

PARODOS
Iki sausio 20 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g.37) veiks paroda „1“, kurioje savo kūrybą pristato profesionalias dailės studijas baigę druskininkiečiai menininkai
Sausio 22 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija
(M. K. Čiurlionio g.37) kviečia į Onutės Zakarienės personalinės
parodos atidarymą. Paroda veiks iki vasario 18 d. Būtina turėti
Galimybių pasą!
Iki 2022 sausio mėn. 30 d. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
ir M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) –
respublikinė paroda „Gobelenas vakar ir rytoj“
Iki sausio 31 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio
g. 59) veiks Gintaro Kraujelio tapybos paroda „Keršografija“

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose.
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų
grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620
PSICHOTERAPIJA TAU
Individualūs pokalbiai, grupinė psichoterapija
2022 m. renkama nauja psichoterapinė grupė.
Grupės psichoterapeutė atstovauja grupinės psichodinaminės
psichoterapijos krypčiai.
Konsultacijų vieta – M. K. Čiurlionio g. 65.
Kviečiame prisijungti!
Pasiteirauti ar registruotis pokalbiui
el.p. manopsichoterapija@gmail.com arba tel. 8 611 46154

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“!

Druskininkų ligoninė siūlo darbą bendrosios
praktikos slaugytojoms COVID-19 skyriuje.
Darbo užmokestis į rankas – nuo 1250 Eur.

Kontaktinis tel. 8 699 11681
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Konditerijos įmonei
reikalinga konditerėkepėja (-as) ir šakočių
kepėjai (-os).
Neturinčius patirties
apmokysime vietoje.
Tel. 8 686 43950

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Pilna profesionali burnos higiena su
AIR-FLOW technologija
TIK 44 € vietoje 50 €!
Į kainą jau įskaičiuotos papildomos apsaugos
priemonės, laikantis COVID-19 prevencijos
Specialus pasiūlymas galioja
nuo 2021-12-31 iki 2022-03-06 d.
Paskubėkite!
Registruokitės vizitui jau dabar!

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Mob. +370 687 93 397
„Grand SPA Lietuva“ Odontologijos klinika
V. Kudirkos g. 45, Druskininkai

Reikalingi tarptautinių
reisų vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ kategoriją.
Savaitės trukmės
reisai.
Tel. +370 654 22201

BALDAI

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

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

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

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės
reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

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

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

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai,
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600
Eur . Tel. +37061630901

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodamos arba nuomojamos požeminės
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,
Gardino g. 56A name.
Nuo 2022 m. brangs. Liko 3 vietos!
Tel. 8 677 72510

•
•
•
•
•

Metalo smėliavimas
Medienos smėliavimas
Namų smėliavimas
Ratlankių smėliavimas
Miltelinis dažymas

Tel. +37062556355

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830
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
Brangiausiai perkame
dirbamą arba apleistą
žemę Druskininkų, Lazdijų,
Varėnos savivaldybėse.
Galime nupirkti skubiai.
Tel. 8-676-26009
PAVEŽĖJAI
DRUSKININKUOSE
OPTI
Tel. 8 686 86868
Kvalifikuoti statybininkai
atlieka visus vidaus ir
išorės apdailos darbus.
Tel. 8 631 76783
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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
22 arų namų valdos sklypas
Viečiūnuose, puikus privažiavimas. Tel. 8 624 69222
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio rekonstrukcijos projektu Paparčio
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 78, 92 kv. m nebaigtas statyti namas (statybos
pradžia – 2018 m.) su 6, 27 arų
sklypu Paparčio 15-ojoje g. 1,
Viečiūnuose. Kaina – 25 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Druskininkų sav., Cimaniūnų
kaime parduodamas 1, 83 ha
sklypas. Paskirtį galima keisti į
namų valdą, galimos statybos
pagal ūkininko ūkį. Ribojasi su
mišku. Geras privažiavimas,
elektra. Kaina – 9500 Eur.
Tel. 8 698 48621 ir 8 687 91181
Druskininkų sav., Švendubrės
kaime parduodama sodyba.
Sklypas – 26 arų namų valda. Nuo Druskininkų 5 km.
Tel. 8 698 48621 ir 8 687 91181
Miesto centre, Taikos g. parduodamas butas, yra balkonas,
53 kv. m, kaina – 60 000 Eur.
Tel. 8 616 48116

Perka nekilnojamąjį turtą
Ieškomas pirkti 1-3 kambarių
butas Druskininkų mieste. Tel.
+370 624 24000
Pirkčiau garažą, domina įvairūs
variantai, gali būti didesnės kvadratūros, tel. +370 624 24000
Ieškomas pirkti sodo sklypas
šalia Druskininkų ir garažas
Baltašiškėje. Gali būti apleistas.
Tel. +370 628 75156
Pirkčiau garažą, vieta nėra
svarbi. Tel. 8 606 59756

mo centro. Tel. 8 648 47371
Išnuomojamas 2 kambarių butas Druskininkų g., su buitine
technika, baldais, indais. Kaina
– 300 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 56646
Išnuomojamas dviejų kambarių
butas Merkinės gatvėje (ilgam
laikui). Tel. 8 614 06001

Išsinuomotų
Ieškomos patalpos darbui (apie
20 kv. m). Tel. 8 616 41038
Ilgam laikui ieškomas 2-3 kambarių butas nuomai netoli centro. Tel. +370 628 75156

Transporto priemonės
ir jų dalys
„Audi 80“: 1988 m., 1,8 l, pilka
spalva, benzinas, galiojanti TA.
Tel. 8 672 18787
II-ojo „Golf“ variklis su pavarų
dėže, priekiniai amortizatoriai
su spyruoklėmis, labai geros
būklės. Tel. 8 688 24300
Parduoda „Citroen 5“, 2001 m.,
pilka spalva, benzinas, 1,8 l, TA
– iki 2022 birželio mėn. Kaina –
1000 Eur. Tel. 8 615 85383
„Nissan X-TRAIL“, 2006 m., odinis salonas, daug privalumų,
rida – 235 000 km. Tel. 8 656
38881 ir 8 605 61520
„Audi A6“, 2001 m., variklis – 1,
9 l, 96 kW, kaina – derinama.
Tel. 8 650 48730
„SUBARU Justy“, 2007-08 m.,
rida – 129 000 km, TA IKI 202212, 1,3 l benzinas, 69 kW, kaina
– 2600 Eur, daug privalumų, visi
varomi ratai (4x4). Dovanų – 4
vasarinės padangos .Tel. 8 626
79757

Įvairūs daiktai
Nuoma
Išnuomoju garažą prie senos
katilinės, prie Jaunimo užimtu-

Parduodu „SENA“ sauskelnes suaugusiems (7 lašai),
viename įpakavime – 30 vnt.
Tel. 8 672 70570

Elektrinė siuvimo mašina „Singer“ (brazilų gamybos), moteriški nauji kailiniai, 7 pavarų
moteriškas norvegiškas dviratis, rusiška sulankstoma lovelė,
pakabinami šviestuvai. Tel. 8
630 87652
Parduodu mažai naudotą, geros būklės elektrinį bėgimo takelį „iWalk“. Kaina – 380 Eur.
Tel. 8 616 47585
Trijų durų spinta ir 2 miegamojo lovos, puiki būklė. Tel. 8 652
17391
Parduodamos špižinės krosnies durelės su pelenine. Kaina
– 15 Eur, savadarbė centralinio
šildymo krosnis, nauja, galima
panaudoti kaip viryklę, kaina –
180 Eur. Tel. 8 (3 13) 54697 ir 8
688 24300
Pigiai parduodu naujas knygas.
Kaina – nuo 2 Eur. tel. 8 682
40545
Malkinės sandėliukas, lauko
tualetas (medinis), kreivuolių
pavėsinė, ąžuolinis bufetas,
minkštas svetainės kampas.
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520
Gipso plokščių pakėliklis, galima išnuomoti, plytelių šlapio
pjovimo staklės, patefonas su
plokštelėmis, 1950 m., ketaus
krosnelė (buržuika). Tel. 8 604
65850
Trijų durų spinta ir 2 puikios
būklės miegamojo lovos. Tel. 8
652 17391
TV priedėliai „TV STAR T7200“
– 18 Eur ir „ENTELLBOX“ (užlenkiamas) – 15 Eur, TV sieninis
laikiklis – 4 Eur, kineskopinių TV
„Panasonic“, „LG“ ir „Samsung“
distanciniai pulteliai nuo 3 Eur,
„Scart“ laidai – nuo 2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. Aštuoniakampis kavos staliukas
(keramikinis plytelių paviršius,
aukštis – 55 cm, plotis – 100
cm, kaina – 25 Eur) ir vaikiškas
maniežas – 30 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur, seno modelio „Nokia“ įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur, diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti. Tel. 8
686 43600

Perka įvairius daiktus
Brangiai perku senus eglutės žaisliukus. Visus metus.
Galiu atvažiuoti į namus.
Tel. 8 653 96521
Pirksiu oro kompresorių ir gręžimo stakles. Tel. 8 610 48759
Perka eglutės žaisliukus: snieguoles, senelius, girliandas,
naujametines atvirutes, knygeles, kaukes, įdomias naujame-

tines fotografijas. Domina tik
senesni. Tel.+37067065699

Pamesta
Pamestas turkio spalvos auskaras. Tel. 8 618 57254

Žemės ūkio produkcija
Parduodu kviečius, traiškytus
kviečius, avižas, rugius, vikius,
šiaudus ritiniais. Tel. 8 616 11588
Parduodu: bulves, ž. kviečius,
rugius, avižas ir šieną rulonais.
Tel. 8 699 18639

Kita
Gal kas mezgimo mašina numegztų megztinį aukštu kaklu (golfą) iš mano siūlų?
Tel. 8 673 33314
Mezga

Miškas, mediena, malkos
Įvairios malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Druskininkų
sav. pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

riškas

vyriškas
šlepetes

ir

mote-

iš

vilnos.

Tel. 8 651 11713

Dovanoja
Dovanojami nuostabūs, 4 mėnesių katinėliai. Tel. 8 638 70199

Reikalinga

Dovanoju pūkuotus, įvairias-

3 metų berniukui 1-2 k. per savaitę (kelioms valandoms), ligos
atveju – pilną darbo dieną ieškoma auklė. Nuo 16 val. kreiptis
telefonu 8 675 00095
Reikalingas apdailininkas vidaus ir išorės darbams atlikti.
Tel. 8 679 70312

palvius, labai mielus katinėlius.
Tel. 8 628 60904
Gal

kas

vanoti

galėtų

pado-

minkštą

kampą?

Tel. 8 625 97648
Dovanoju

naudotus

virtuvės

baldus: 2 pakabinamas spinteles – trijų durų ir pastatomas
spinteles. Išsivežti patiems. Tel.

Ieško darbo

8 685 27357

Gamina maistą, gali globoti ir
padėti vienišiems žmonėms.
Tel. 8 651 11713

Dovanoju
gamta“

įrištus

52 m. moteris ieško darbo. Tel.
8 677 86431

tus iki

1990 m. leidimo.

rių

veikiantį

„Šilelis“.

televizo-

Žurnalų

„Mūsų

komplek-

Tel. 8 (313) 55714

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
Leidėjas – VŠĮ „Kantri media“
M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 252 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija
neatsako. Perspausdinti bet kokią
informaciją galima, tik gavus „Mano
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

