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Parkouro treneris D. Laukionis JUC erdvėse buria 
ekstremalaus sporto entuziastus

Miglė Krancevičiūtė

25-erių Deividas Laukionis jau 
10 metų stebina nutrūktgalviš-
kais triukais, šuoliais nuo stogų 
ir bėgiojimu pastatų atbrailo-
mis. Tačiau pačiam Deividui jo 
užsiėmimas nuostabos nekelia 
– dar 15-os jis taip susidomėjo 
parkouru (liet. sportinio tipo 
veikla, kurios pagrindinis prin-
cipas yra judėjimas ir pateki-
mas iš vienos vietos į kitą kiek 
įmanoma greičiau ir efektyviau, 
įveikiant kliūtis ir demonstruo-
jant triukus), kad į treniruotes 
su draugais net bėgdavo iš pa-
mokų. Dabar jis dirba Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centre 
garso operatoriumi, laisvalaikiu 
sportuoja su savo komanda ir 
treniruoja būrį jaunuolių, taip 
pat susižavėjusių tokia veikla.

– Kada ir kaip pradėjote užsii-
minėti parkouru?

– Susidomėjau paauglystėje, bū-
damas kokių 14-os ar 15-os metų. 
Draugai parodė vaizdo įrašą, kaip 
vilniečiai parkourina, ir nuo tada 
viskas prasidėjo. Klasiokai jau 
buvo bandę atlikti tokių triukų, tad 
ir aš užsimaniau. Iš šalies žiū-
rint, man atrodė, kad tai nėra la-
bai sunku. Neįvertinau, kad prieš 
tai visas mano sportas būdavo 
kūno kultūros pamokos... Taigi iš 
pradžių buvo daug nesėkmių, ne-
mažai kritimų, bet nenorėjau pasi-
duoti, norėjosi pralenkti klasiokus.

– Kaip į Jūsų pomėgį reagavo 
tėvai?

– Kai pradėjau užsiiminėti par-
kouru, jau buvau netekęs tėčio, to-
dėl galiu tik spėti, kaip jis būtų pri-
ėmęs šią veiklą. Manau, jam būtų 
patikę, nes jis mėgdavo sportą, kai 
jam tai leisdavo sveikata. Pamenu, 
vaikystėje, kai buvome prie ežero, 
jis man yra rodęs priekinį salto į 
vandenį. Įdomu būtų pamatyti jo 
reakciją į mano atliekamus triukus 
dabar, kai galiu padaryti daug dau-
giau, nei tuo metu tas jo parodytas 
veiksmas.

Na, o mama labai bijojo ir buvo 
prieš tokią mano veiklą – nes juk 
visos mamos nori saugoti savo 
vaikus ir bijo dėl jų. Bet koks gi pa-
auglys visą laiką klauso savo tėvų? 
Aš nesilioviau ir šia veikla užsiimu 
iki šiol. Ir dabar ji labiausiai bijo dėl 
to paties, kaip ir daugelis aplinki-
nių, kurie mėgsta replikuoti, stebė-
dami mūsų treniruotes kieme: „kas 
bus, kai pasensi?“, „sąnariai bus 
sugadinti“, „bus sunki senatvė“ ir 
panašiai. Man tie žodžiai sunkiai 
suprantami, nes nei vienam turbūt 
nebus lengva pasenus. Bet neda-
ryti to, kas patinka dėl to, kas bus, 
o gal net nebus, manau, nėra pro-
tinga. Geriau laimingai gyventi, kol 
gali, o ne vėliau gailėtis, kad kažko 
nedarei dėl aplinkinių baimių.

– Kodėl būtent parkouras?
– Esu išbandęs krepšinį, futbolą, 

šokius, bet tiesiog niekas iš jų „ne-
užkabino“. O štai dėl parkouro net 
iš pamokų bėgdavau! Dažniausiai 
kentėdavo fizika, tad nenuostabu, 
kad jos taip ir neišmokau... Už-
teko poros mėnesių, kad visiškai 

„susirgčiau“ šia liga. Šalia jos ne-
jučiomis atsirado ir filmavimas – 
mano antras hobis, tad juos abu 
sujungiau. Tiesiog treniravomės, 
filmavomės ir dabar neįsivaiz-
duoju savęs be abiejų šių dalykų.

– Kaip atrodydavo pirmosios 
treniruotės?

– Viskas prasidėjo nuo vaizdo 
įrašo internete. Žiūrėjome ir ban-
dėme pakartoti tai, ką matėme. 
Nes nebuvo jokių internetinių pa-
mokų, nebuvo iš ko mokytis. Iš 
pradžių neturėjome absoliučiai 
jokių sąlygų – treniruotės vykdavo 
kieme, pliaže, parkuose, apleis-
tose vietose, kuriose galėdavome 
susikurti kliūčių. Kas keisčiausia, 
nepatyrėme jokių didelių traumų. 

– O per visą savo, kaip parkou-
risto karjerą, esate patyręs kaž-
kokių rimtesnių traumų?

– Turbūt sunku patikėti, bet di-
džiausias traumas patyriau ne 
sporto metu. Visai neseniai, kelda-
mas lengvas kopėčias, buvau pa-
sitempęs nugarą. Sportuodamas, 
esu turėjęs įvairių patempimų, bet 
jų nesureikšmindavau. O rimčiau-
sia mano trauma – du lūžę pirštai. 

– Kaip į Jus, besitreniruo-
jančius miesto erdvėse, žiūri 
aplinkiniai?

– Dabar, kai jau turime savo 
aikštelę Jaunimo užimtumo centro 
erdvėse, replikų ir kreivų žvilgsnių 
nesulaukiame. Čia mus mato tik 
tie, kurie specialiai ateina pažiū-
rėti. Bet anksčiau visi galvodavo 

ir garsiai aiškindavo, kad mes 
esame vandalai, laužome viską ir 
nusisuksime sprandus. Anksčiau 
dar ginčydavausi, bet dabar jau 
nebereaguoju.

– O ar kada buvo taip, kad ti-
krai nepaisytumėte viešosios 
tvarkos?

– Buvo kartą, kai treniravomės 
„Nemuno“ sanatorijoje. Ta erdvė 
mums buvo labai patogi, nes vi-
duje radome paliktus visus čiu-
žinius. Sudėję juos į vieną vietą, 
galėjome saugiai treniruotis, atlikti 
sudėtingesnius triukus. Ten besi-
treniruodami, ir sutikome policijos 
pareigūnus, pastatą teko palikti su 
jų palyda... Bet ta patirtis išėjo tik 
į gera, nes būtent iš tų pareigūnų 
sužinojome apie Jaunimo užim-
tumo centrą. Taigi, sulaukę pasiū-
lymo treniruotis salėje, su pareigū-
nais daugiau reikalų neturėjome.

– Ar daug reikia pastangų, no-
rint išmokti parkouro triukų?

– Viskas priklauso nuo noro ir 
ryžto. Žinoma, tapti pasaulyje ži-
nomu profesionalu yra sunkiai pa-
siekiama ir Lietuvoje vargiai įma-
noma svajonė – čia tiesiog nėra 
galimybės tam pasirengti. O norint 
išmokti sudėtingų triukų, supran-
tama, reikia įdėti daug pastangų. 
Iš pirmo karto įmantrūs veiksmai 
tikrai nepavyksta, tad kantrybės 
ir užsispyrimo trūkumas ne vieną 
atbaido nuo 
rimtesnių triukų 
mokymosi. 

JUC dirbantis D. Laukionis druskininkiečiams gerai pažįstamas, kaip „Druskininkai runners“ komandos lyderis/Justino Kygos nuotrauka

7 psl.

Savaitgalį 
Leipalingyje buvo 
juntama jotvingių 

dvasia

M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos 

direktorė 
O. Olšauskienė:  

„Palaikykite mūsų 
iniciatyvą!“

Druskininkų 
vandens parkas – 

Europos geriausiųjų 
dešimtuke

3 psl.

16 psl.

6 psl.

Visa vadinamojo 
„Vijūnėlės dvaro“      

istorija – teisės 
dokumentų kalba

Pašalinti pavojų 
kėlę seni medžiai

4-5 psl.

2 psl.



2019 m. rugpjūčio 1 d.                                                         Savaitraščio Nr. 2162

Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkų savivaldy-
bės administracija stengiasi 
kruopščiai prižiūrėti medžių 
būklę, o senus, išpuvusius 
ir pavojų keliančius medžius 
pakeisti naujais. 

Tokius medžius kirsti bū-
tina, kai jie yra pavojingai 
įtrūkę ir neatlaikę stipresnio 
vėjo, gali lūžti, taip sukeldami 
grėsmę gyventojų ir svečių 
saugumui.

Druskininkų savivaldybės 
želdynų ir želdinių apsaugos ir 
priežiūros komisija 2019 m. lie-
pą apžiūrėjo ir įvertino miesto 
centre, šalia Muziejaus augusių 
dviejų uosių ir vinkšnos būklę, jų 
gyvybines funkcijas ir galimas 

grėsmes. Buvo nustatyta, kad 
du uosiai yra pavojingai trūkę, o 
vinkšna yra visiškai sausa, tai-
gi jie kėlė pavojų gyventojams, 
vaikščiojantiems Vilniaus alėja, 
transporto priemonėms ir šalia 
esantiems pastatams. 

Įvertinus visus faktorius, 2019 
m. liepos 19 d. bendrovei „Aplin-
kos darbai“ buvo išduotas leidi-
mas saugotinų medžių ir krūmų 
kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo, genėjimo darbams 
kirsti pavojingus želdinius. 

Šie medžiai buvo saugiai nu-
pjauti.

Kurorto gatvėje taip pat buvo 
išpjauta sausa pušis ir frezuoja-
mi kelmai.

Druskininkų savivaldybės te-
ritorijoje saugotini želdiniai pri-
žiūrimi, pertvarkomi, kertami, 
persodinami ar genėjami, va-
dovaujantis aukščiau minėtomis 
taisyklėmis ir Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 
„Dėl medžių ir krūmų priežiūros, 
vandens telkinių, esančių želdy-
nuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklių patvirtinimo“. 
Šiose taisyklėse nustatyta, kad 
medžiai ir krūmai mieste gali 
būti kertami pagal nustatytus 
kriterijus, kai: nudžiūvę; vėjo, 
sniego žaibo ar dėl kitų prie-
žasčių išversti, nulaužti, apde-
gę gaisro metu, pažeisti stiebo 

ar šaknų puviniu; pasvirę ir pa-
svirimas kasmet didėja; apipul-
ti vabzdžių kenkėjų ir grybinių 
ligų; pažeistos medžių ir krūmų 
gyvybinės funkcijos; kelia pavo-
jų žmonėms, pastatams, turtui ir 
panašiai. 

Didelis dėmesys skiriamas 
pagrindinėms miesto gatvėms ir 
daugiabučių gyvenamųjų namų 
kiemams, kuriuose yra didelis 
automobilių bei pėsčiųjų srau-
tas, žaidžia vaikai. 

Savivaldybė siekia kokybiš-
kai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo 
naudojimo teritorijose augan-
čius želdinius, gražinti krašto-
vaizdį, minimizuojant pavojingus 
medžius, dėl plintančio puvinio, 

dėl didelio pasvirimo laipsnio, 
dėl įvairiausių ligų ir kita, todėl 
nuolat vykdoma medžių stebė-
sena ir tyrimai, aktyviai veikia 
Želdynų ir želdinių apsaugos 
komisija, visi sprendimai dėl me-
džių šalinimo derinami su įgalio-
tais regiono aplinkos apsaugos 
departamento ir kultūros pavel-
do specialistais. 

Dėmesys skiriamas visai savi-
valdybės teritorijai, želdiniai pri-
žiūrimi bei atnaujinami ir mieste, 
ir seniūnijose. 

Bendradarbiaujant adminis-
tracijos darbuotojams ir medžių 
prižiūrėtojams, yra atnaujinami 
medžiai, atitinkamai parenka-
mos rūšys ir formos.

Perkančioji organizacija: 
Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija 

Įgalioti asmenys: Rasa 
Vilūnienė, Druskininkų savi-
valdybės administracijos Ūkio 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė, Vasario 16-osios g. 7, LT-
66118 Druskininkai, 115 kab., 
tel. (8 313) 52242, faks. (8 313) 
55376, el. p. rasa.v@druskinin-
kai.lt; Edita Davičikaitė, Viešųjų 
pirkimų skyriaus vedėja, Va-
sario 16-osios g. 7, LT-66118 
Druskininkai 216 kab. arba tel. 
(8 313) 52866, faks. (8 313) 
55376, el. p. edita.d@druski-
ninkai.lt;

Pirkimo objektas: vieno 
kambario butas savivaldy-
bės socialinio būsto fondo 
plėtrai. Perkamas vieno kam-
bario butas Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje (M. K. 
Čiurlionio g. butas perkamas tik 
atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio 
g. 75 iki M.K. Čiurlionio g. 114). 

*Perkančioji organizacija, 
atsižvelgdama į planuojamų 
įsigyti butų technines charakte-
ristikas ir skaičių, pirkimo metu 
gali priimti sprendimą padidin-
ti ar sumažinti (būstų) skaičių 
ir sudaryti daugiau ar mažiau 
pirkimo sutarčių, jeigu įvertini-
mus visus pasiūlymus, derybų 
rezultatus ir suskaičiavus kie-
kvieno pasiūlymo ekonominį 

naudingumą, paaiškės, kad 
yra daugiau ar mažiau tinkamų 
pirkti būstų. 

Perkamų daiktų paskirtis, 
buvimo vieta: 

1) perkamo vieno kambario 
buto bendras naudingas plotas 
turi būti ne mažesnis kaip 28 
kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. 
m.

2) perkamo dviejų kambarių 
buto bendras naudingas plotas 
turi būti ne mažesnis kaip 39 
kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. 
m.

Perkančioji organizacija 
neperka butų: 

1. kurie yra bendrabučio tipo 
butai, t. y. bendrabučio tipo 
kambariai su bendro naudojimo 
virtuve ir sanitariniais mazgais, 
taip pat butai bendrabučio tipo, 
mediniuose ar karkasiniuose 
pastatuose nebus perkami; 

2. kurių nusidėvėjimas yra di-
desnis kaip 60 proc. (savivaldy-
bių perkamas socialinis būstas 
negali būti nusidėvėjęs dau-
giau kaip 60 proc. vadovaujan-
tis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos 
Respublikos paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 
Nr. XII-1215 9 straipsnio 1 p. 3 
d. nuostatomis).

Pirkimo būdas: Skelbiamos 
derybos. 

Pirkimo dokumentų gavi-

mo sąlygos: Pirkimo doku-
mentai skelbiami Druskininkų 
savivaldybės tinklapyje adresu 
www.druskininkai.lt., juos taip 
pat galima gauti iki 2019 m. 
rugpjūčio 16 d. 10.00.val. , dar-
bo dienomis ir darbo valando-
mis Druskininkų savivaldybės 
administracijoje 115 kab. Vasa-
rio 16-osios g. 7, 66118 Drus-
kininkai. 

Pasiūlymų dalyvauti dery-
bose pateikimo vieta, termi-
nas ir laikas: Pasiūlymai daly-
vauti skelbiamose derybose 
priimami adresu: Druskininkų 
savivaldybės administracija 
114 kab. Vasario 16-osios g. 
7, 66118 Druskininkai, iki 2019 
m. rugpjūčio 16 d. 10.00 val. 
Kandidatas užpildyti ir pateikti 
dokumentus gali atvykęs tie-
siai į Druskininkų savivaldybės 
administraciją 115 kab. Vasario 
16-osios g. 7, 66118 Druskinin-
kai. Jeigu Komisija kandidato 
parduodamo buto dokumentus 
gauna pasibaigus šiame punk-
te nustatytam terminui, šie do-
kumentai grąžinami juos patei-
kusiam kandidatui. 

Kalba (kalbos), kuria (ku-
riomis) turi būti parengta 
paraiška: Pasiūlymai dalyvauti 
derybose ir kiti dokumentai pa-
teikiami lietuvių kalba. 

Parduodamų nekilnojamų-
jų daiktų dokumentai: Siū-

lantis parduoti butą kandidatas 
kartu su pasiūlymu pateikia 
šiuos siūlomo parduoti buto do-
kumentus (jų kopijas):

1. parduodamų nekilnojamų-
jų daiktų dokumentus:

2. nuosavybę patvirtinančių 
dokumentų kopijas;

3. kadastro duomenų bylos 
kopiją;

4. perkančiosios organiza-
cijos nurodytus techninius ir 
ekonominius duomenis patvir-
tinančių dokumentų kopijas;

5. įgaliojimą, suteikiantį tei-
sę asmeniui derėtis dėl nekil-
nojamųjų daiktų pardavimo, 
nuomojimo, pateikti pasiūlymą 
ir parduodamų nekilnojamųjų 
daiktų dokumentus ir (ar) su-
daryti pirkimo sutartį ar kitaip 
disponuoti nekilnojamaisiais 
daiktais, kai šis asmuo nėra 
nekilnojamojo turto savininkas 
(priedas Nr. 3).

6. bendraturčių sprendimą 
(sutikimą) parduoti nekilnoja-
muosius daiktus Lietuvos Res-
publikos civilinio kodekso 4.79 
straipsnio nustatyta tvarka, 
taip pat tais atvejais, kai per-
kamas žemės sklypas, – do-
kumentus, patvirtinančius, kad 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio paskirties žemės įsigiji-
mo įstatymo 5 straipsnio 1 da-
lies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos 
Respublikos žemės įstatymo                                 

31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 
kituose Lietuvos Respublikos 
įstatymuose nurodyti pirmu-
mo teisę pirkti privačios že-
mės sklypą turintys asmenys 
atsisakė pirmumo teisės pirkti 
parduodamą žemės sklypą ar 
nepasinaudojo šia teise.

7. kreditoriaus sutikimą, jeigu 
butas įkeistas; 

8. namo energinio naudingu-
mo sertifikato kopiją;

9. jeigu butas yra atnaujinta-
me (modernizuotame) name, 
pateikiama pažyma apie savi-
ninko įsipareigojimus bei įsis-
kolinimus, susijusius su namo 
modernizavimu, kreditu, palū-
kanomis. 

10. informaciją, ar nekilno-
jamąjį  daiktą kandidatas par-
duoda kartu su jam priskirtu 
žemės sklypu. 

Tais atvejais, kai kandidatas 
neparduoda nekilnojamajam 
daiktui priskirto žemės sklypo, 
jis privalo nurodyti nekilnoja-
majam daiktui priskirto žemės 
sklypo naudojimo sąlygas.

Komisijos posėdžio, ku-
riame bus atplėšiami vokai 
data, laikas ir vieta: 2019 m. 
rugpjūčio 16 d. 10.00 val., 
Druskininkų savivaldybės 
administracijos 216 kab. Va-
sario 16-osios g. 7, LT-66119 
Druskininkai.

Pašalinti pavojų kėlę seni medžiai

Druskininkų savivaldybės administracija perka  butus 
socialinio būsto fondo plėtrai
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Dėl pastato perėmimo Druskininkų 
savivaldybės taryba kreipėsi į Vyriausybę

Informacija žemės, miško ir vandens 
telkinių sklypų savininkams, valdytojams 

ir naudotojams dėl laisvėje gyvenančių 
medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos

Paramos teikimas bičių laikytojams 
2019 metais

Atsižvelgdama į Druskinin-
kų savivaldybės tarybos pir-
madienį priimtą kreipimąsi į 
Vyriausybę dėl pastato, esan-
čio Turistų g. 13, perėmimo 
visuomenės reikmėms, ten 
įkuriant M.K. Čiurlionio meno 
mokyklą, mūsų mokyklos 
bendruomenė imasi iniciaty-
vos, kad ir visuomenė palai-
kytų šį kreipimąsi.

Esame įsitikinę, jog šis pasta-

tas puikiai tiktų mūsų mokyklai, 
juolab, kad dabar Druskininkų 
talentingam jaunimui kūrybiškai 
augti trūksta tinkamų patalpų. 
Kreipiamės į visus druskinin-
kiečius, kurorto svečius, visus 
Lietuvos žmones, neabejingus 
menui, kultūrai, jaunųjų talentų 
puoselėjimui, savo parašais pa-
laikyti mūsų idėją.

M.K. Čiurlionio meno moky-
klos bendruomenės iniciatyvą 

kviečiame palaikyti, pasirašant 
mokyklos parengtuose parašų 
lapuose, esančiuose mokyklo-
je, bei elektroniniu būdu portale 
www.peticijos.lt

Paskubėkite, nes pasirašyti 
galima tik iki rugpjūčio 5 dienos.

Surinktus parašus ketiname 
perduoti Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybei ir Druskininkų 
savivaldybei.

Pirmadienį sušauktame 
Druskininkų savivaldybės ta-
rybos posėdyje buvo priimti 
svarbūs sprendimai trimis 
klausimais. 

Savivaldybės tarybos narys 
Modestas Vitkauskas pristatė 
siūlymą Tarybai kreiptis į Lie-
tuvos Respublikos Vyriausy-
bę dėl galimybės perimti pas-
tatą, esantį Turistų gatvėje Nr. 
13, nuosavybėn visuomenės 

poreikių tenkinimui. 
„Tikimės, kad bus atsižvelgta 

į Druskininkų savivaldybės ver-
tinimą, kad šiandien realiausias 
kompleksinis situacijos išspren-
dimo būdas yra statinio perėmi-
mas viešajam poreikiui tenkinti. 
Ieškome būdų, kaip nepadaryti 
Savivaldybei žalos“, –  sakė M. 
Vitkauskas.

Jis pabrėžė, kad šis kreipima-
sis nėra Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo (LAT) sprendimo ginčiji-
mas. Tarybos nariai kreipimuisi 
pritarė vienbalsiai – balsavo 17 
posėdyje dalyvavusių politikų. 

Druskininkų savivaldybės 
taryba taip pat pritarė dviejų, 
ankstesniuose posėdžiuose 
priimtų sprendimų dėl prašy-
mo perduoti valstybinės žemės 
sklypus Druskininkų savivaldy-
bei valdyti patikėjimo teise, re-
dakcinio pobūdžio pakeitimams.

Druskininkų savivaldybė infor-
muoja, kad laisvėje gyvenančių 
medžiojamųjų gyvūnų padary-
tą žalą žemės, miško ir vandens 
telkinių sklypų, kuriuose nėra už-
drausta medžioti, savininkams, 
valdytojams ir naudotojams dėl 
žemės ūkio pasėlių, miško ir hi-
drotechnikos įrenginių paken-
kimo atlygina medžioklės plotų 
naudotojas šiais atvejais, kai:

1. žalos žemės ūkio pasėliams ar 
hidrotechnikos įrenginiams padaro 
kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu 
juos medžioti nėra uždrausta ištisus 
metus;

2. kanopiniai žvėrys ar bebrai 
padaro žalos miškui, jeigu juos me-
džioti nėra uždrausta ištisus metus 
ir jeigu pagal Aplinkos ir Žemės ūkio 
ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų 
gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio 
pasėliams ir miškui apskaičiavimo 
metodiką apskaičiuota stipriai pa-
žeistų bei žuvusių tikslinės rūšies 
medelių jaunuolynuose dalis viršija 
20 procentų arba vyresnio amžiaus 
medynuose stipriai pažeistų pers-
pektyvių tikslinės rūšies medžių da-
lis viršija 10 procentų ir jeigu neįvyk-
domi žvėrių, kurių sumedžiojimas 
yra limituojamas, sumedžiojimo 
limitai.

Aplinkos apsaugos rėmimo pro-
gramos įstatymo ir Savivaldybių 
aplinkos apsaugos rėmimo specia-
liosios programos įstatymo nusta-
tyta tvarka valstybės vardu šiuose 
teisės aktuose nurodytos instituci-
jos atlygina laisvėje gyvenančių me-
džiojamųjų gyvūnų padarytą žalą 
žemės, miško ir vandens telkinių 
sklypų, kuriuose nėra uždrausta 
medžioti, savininkams, valdytojams 
ir naudotojams, kai pakenkdami 
žemės ūkio pasėliams, miškui ir hi-
drotechnikos įrenginiams ją padarė 
medžiojamieji gyvūnai, kuriuos me-
džioti yra uždrausta ištisus metus, 
arba kai žalą ūkiniams gyvūnams 
padarė vilkai, jeigu neįrodoma, kad 
žala atsirado dėl nenugalimos jė-
gos, nukentėjusio asmens tyčios ir 
kitų Civilinio kodekso 6.253 straips-
nyje nurodytų veiksmų. Tuo atveju, 
kai valstybės pagalba teikiama už 
vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą 
žalą, iš pagalbos gavėjų reikalau-
jama, kad būtų taikytos pagrįstos 
prevencinės priemonės, pavyzdžiui, 
įvairios apsauginės tvoros, sarginiai 
šunys ūkiniams gyvūnams apsau-
goti.

Žemės, miško ir vandens telkinių 

sklypų, kuriuose nėra uždrausta 
medžioti, savininkai, valdytojai ir 
naudotojai apie laisvėje gyvenan-
čių medžiojamųjų gyvūnų padarytą 
žalą nedelsdami privalo pranešti 
atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas nuo žalos paste-
bėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą 
(pridedant atitinkamam atvejui že-
mės / miško sklypo Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų 
banko išrašo ir sklypo kopiją, Ūkinių 
gyvūnų apskaitos žurnalo kopiją, 
būtinai nuotraukas ir nurodyti žalos 
padarymo vietą/koordinates WGS 
formatu pagal Globalaus poziciona-
vimo (GPS) sistemą) dėl žalos įver-
tinimo ir atlyginimo. 

Seniūnijos seniūnas, gavęs pra-
nešimą apie padarytą žalą, privalo 
tą pačią dieną pranešti medžioklės 
plotų naudotojui ir per 7 dienas or-
ganizuoti žalos įvertinimą, išskyrus 
atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos 
dydį įmanoma nustatyti tik praėjus 
daugiau negu 7 dienoms.

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta 
žala neatlyginama, jeigu ji padaryta 
žemės sklypuose, kuriuose jų savi-
ninkas nustatyta tvarka uždraudė 
medžioti. Žemės sklypo savininkas 
rašytinį sprendimą uždrausti me-
džioti jam priklausančiame žemės 
sklype, panaikinti ankstesnį drau-
dimą medžioti arba nustatyti papil-
domas medžiojimo jam priklausan-
čiame žemės sklype sąlygas turi 
pateikti savivaldybės komisijai me-
džioklės plotų vienetams sudaryti 
bei jų riboms pakeisti.

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta 
žala žemės sklypų savininkams, 
valdytojams ir naudotojams, kurių 
žemės ūkio pasėliams buvo pada-
ryta žalos, atlyginama, jeigu žemės 
ūkio pasėlių savininkas augina pa-
sėlius pagal agrotechninius reikala-
vimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo 
nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos 
žalos priemones, patvirtintas Me-
džiojamųjų gyvūnų padarytos žalos 
žemės ūkio pasėliams ir miškui ap-
skaičiavimo metodikoje.

Lėšos už laisvėje gyvenančių 
medžiojamųjų gyvūnų padarytą 
žalą turi būti sumokėtos per vieną 
mėnesį nuo žalos dydžio apskai-
čiavimo dienos. Šalis, nesutinkanti 
su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi 
teisę Administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka nuostolių 
skaičiavimo komisijos sprendimą 
apskųsti teismui.

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 
1 d. iki rugsėjo 15 d. bus priima-
mos paraiškos paramai už papil-
domą bičių maitinimą gauti:

- bičių laikytojams iš dalies atly-
ginamos išlaidos, tiesiogiai susiju-
sios su papildomu bičių maitinimu 
(įprastinio, ekologiško cukraus arba 
invertuotojo cukraus sirupo įsigi-
jimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 
5,79 Eur už bičių šeimą arba ne 
daugiau kaip 11,58 Eur už ekologi-
nės gamybos ūkio sertifikuotą bičių 
šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg 
cukraus / ekologiško cukraus arba 
ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo 
cukraus sirupo vienos bičių šeimos 
papildomam bičių maitinimui;

- bičių laikytojas, pavėlavęs pa-
teikti paramos paraišką dėl svar-
bios priežasties (nenugalima jėga, 
sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki 
einamųjų metų rugsėjo 29 d., kar-
tu su prašymu ją priimti ir vėlavimo 
priežasties pagrindimo dokumentu. 
Savivaldybės administracija, pripa-
žinusi vėlavimo priežastį pateisina-
ma, priima rašytinį sprendimą dėl 
pavėluotai pateiktos paramos pa-
raiškos priėmimo. Paramos paraiš-
kos ir prašymai, pateikti po einamų-
jų metų rugsėjo 29 d., nepriimami;

- bičių laikytojui mirus, įpėdinis, 
gavęs paveldėjimo dokumentus 
(paveldėjimo teisės liudijimą, nuo-
savybės teisės liudijimą ar pan.) ir 
atitinkantis taisyklių reikalavimus 
gauti paramą, pateikia savivaldybės 
administracijai pagal gyvenamąją 
vietą arba buveinės adresą laisvos 
formos prašymą dėl paramos pri-
skyrimo kartu su paveldėjimo fakto 
patvirtinimo dokumentų kopijomis, 
nurodo banko pavadinimą, kodą ir 
sąskaitos bei valdos numerį.

Bičių laikytojas turi atvykti į sa-
vivaldybę pagal gyvenamąją vietą 
arba buveinės adresą ir pateikti 
asmens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą, Išlaidų apmokėjimo įro-
dymo dokumentų sąrašą ir išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentus 

(kasos aparato kvitas, sąskaita fak-
tūra kartu su kasos aparato kvitu, 
mokėjimo nurodymas, pinigų priė-
mimo kvitas, kasos pajamų orderio 
kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose 
yra informacija apie prekės pava-
dinimą, pirkimo datą, mokėjimo 
sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal 
išlaidų pagrindimo dokumentus 
buvo atliktas mokėjimas), atsiskai-
tomosios sąskaitos numerį banke. 
Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas 
savivaldybės administracijos dar-
buotojui turi pateikti sertifikavimo 
institucijos išduotą sertifikatą ir eko-
logiško cukraus kokybės įrodymo 
dokumentus. Duomenis apie turimą 
bičių šeimų skaičių bičių laikytojai 
turi atnaujinti teritoriniame Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
skyriuje kasmet prieš teikdami pa-
ramos paraišką.

Už pateiktos informacijos teisin-
gumą atsako ją pateikę bičių laiky-
tojai.

Druskininkų savivaldybė prime-
na, kad Druskininkų krašto bičių 
laikytojai gali gauti finansinę para-
mą pagal Savivaldybės žemės ūkio 
rėmimo programą. Bičių laikytojai 
gali investuoti ir vykdyti bitynuose 
varozės kontrolę, kad galima būtų 
sumažinti bičių šeimų sergamu-
mą varoze (parama skiriama tik 
laikantiems iki 10 bičių šeimų ir tik 
pateikusiems paraiškas paramai už 
papildomą bičių maitinimą 2019 m. 
gauti).

Savivaldybei bitininkai teikia pa-
raišką ir veterinarinių preparatų va-
rozei gydyti įsigijimą (PVM sąskaita 
faktūra) bei apmokėjimą patvirti-
nančius dokumentus. Bitynui, pri-
klausomai nuo laikomų bičių šeimų 
skaičiaus, skiriama iki 50 eurų para-
mos suma per kalendorinius metus.

Išsamesnę informaciją teikia 
ir paraiškas priima Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Alvydas Ven-
grauskas (Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai), tel. 8 614 25826, 
el. paštas alvydas.vengrauskas@
druskininkai.lt

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė 
O. Olšauskienė:  „Palaikykite mūsų iniciatyvą!“

Tarybos narys M. Vitkauskas pristatė siūlymą Tarybai kreiptis į LR Vyriausybę dėl galimybės perimti pastatą, esantį Turistų gatvėje Nr. 
13, visuomenės poreikių tenkinimui/Justino Kygos nuotrauka 

Ona Olšauskienė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui,
Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
Druskininkų savivaldybei

Pritariu visuomenės nuomonei, kad „Vijūnėlės dvaras“ ( Turistų g. 13, 
Druskininkuose) būtų perduotas visuomenės poreikiams, įkuriant ten 
M.K. Čiurlionio meno mokyklą. 

Eil.
Nr. Vardas, pavardė Gyvenamoji vietovė Parašas
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Visa vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“      istorija – teisės dokumentų kalba
Didelio visuomenės rezonanso sulaukusi pastato Turistų g. 13, kitaip vadinamo „Vijūnėlės dvaro“, istorija daugeliui yra pui-

kiai žinoma. Tačiau ne visi žino šios istorijos teisinius aspektus – kas ten buvo anksčiau, kokiu pagrindu buvo pradėtos pastato 
statybos, kokie leidimai buvo gauti ir kokios institucijos pritarė šiai statybai. Pateikiame jums visą „Vijūnėlės dvaro“ atsiradimo 
teisinę chronologiją, neginčijamus faktus, kurie padės susidaryti objektyvų vaizdą apie šio pastato teisėtumą.
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Visa vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“      istorija – teisės dokumentų kalba
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Savaitgalį Leipalingio dvaro prieigose buvo juntama jotvingių dvasia

Šeštadienį Leipalingyje su-
rengta senovės dvasia pulsuo-
janti „Jotvingių šventė“. Žiūrovų 
dėmesiui buvo pristatytas išskir-
tinis projektas, apjungęs istoriją, 
legendas, tradicijas, amatus ir 
menus. Visi norintieji galėjo da-
lyvauti edukacinėse veiklose, 
žaisti, varžytis, stebėti archeo-
loginių ir šiuolaikinių drabužių 
pristatymus, o vakare susirinku-
sius užbūrė įspūdinga teatrali-
zuota programa „Nepriklausoma 
dvasia“ su tautinio roko grupe 
„Thundertale“. 

Idėja surengti „Jotvingių šventę“ 
gimė Druskininkų kultūros centro 
kolektyvui, ją palaikė ir Leipalingio 
miestelio bendruomenė. Kaip žinia, 
Leipalingio miestelis įsikūręs tradici-
nėse jotvingių žemėse, o jo pavadi-
nime yra jotvingiška liepos medžio 
šaknis – leipa. „Leipalingiečiai di-
džiuojasi savo kilme, nes jotvingiai 
nuo seno garsėjo savo beatodai-
riška karių narsa. Jiems būdinga 
itin laisva, nepriklausoma dvasia. 
Taip buvo pavadinta ir teatralizuota 
programa, kurią žiūrovai pamatė, 
sutemus“, – pasakojo Druskininkų 
kultūros centro kultūrinės veiklos 
administratorė Danguolė Žėkienė.

Ne tik pamatyti, bet ir išgyventi
Viso renginio metu žiūrovai galėjo 

ne tik stebėti pasirodymus, bet ir 
prisiliesti prie senovės dvasios, su-
dalyvauti unikaliuose edukaciniuose 
užsiėmimuose.

Menininkės Rūtos Burbulės audi-
nių dažymo edukacija supažindino 
su šilko dažymo ypatumais ir pa-
slaptimis – dalyvės, padedamos dai-
lininkės, pačios spalvino šalikėlius. 
Iki pat sutemų žiūrovus stebino se-
novės karybos ir amatų klubo „Ais-
tava“ programa: surengta senovinės 
kalvystės edukacija su kalviais, tau-
todailininkais Juozu Kavaliausku ir 
Tomu Pacaičiu.

Antanas Norvydas, Aleksandr 
Parfenčik ir Vidas Beručka žiūro-
vams pademonstravo parodomąją 
kovą su kalavijais ir kirvukais, mokė 
šaudyti iš lankų bei arbaletų, į taiki-
nius svaidyti ietis. Ir maži, ir dideli su 
keramike Aurelija Vilūniene mokėsi 
lipdyti iš molio.

Priešais dvarą – mados podiumas
Prieš pat pagrindinį vakaro kon-

certą susirinkusiųjų akis džiugino 
neįprastas ir įspūdingas reginys – 
mados podiumas, ant kurio buvo pri-
statyti archeologiniai drabužiai bei 
menininkių Rūtos Burbulės ir Eglės 
Lipinskaitės šilko suknelių kolekcija. 

Žengdami podiumu, kuriuo tapo 
Leipalingio dvaro alėja, modeliai 
demonstravo Druskininkų kultūros 
centro ir Leipalingio laisvalaikio sa-
lės įsigytą archeologinių kostiumų 
kolekciją, kurią parengė tautodaili-
ninkė Asta Vandytė ir įmonė „Rūta 
žalioji“. V-VIII a. baltiški archeolo-
giniai rūbai sukurti pagal literatūros 
duomenis, naudojant tų laikų popu-
liarius audinius – vilną ir liną, pa-
puošti vytinėmis juostomis bei juos-
telėmis. Naudojantis archeologinių 
šaltinių informacija, atitinkamai puo-
šybai parinkti ir žalvario papuošalai. 

Akį traukė lengva ir puošni Rūtos 
Burbulės ir Eglės Lipinskaitės viene-
tinių šilkinių suknelių kolekcija „Šil-
kinė vasara“. Šilkinėmis suknelėmis 

pasipuošusios moterys tikino, kad 
jas vilkėdamos jaučiasi jaukiai, pa-
togiai. O atrodo šie drabužiai ne-
pakartojamai bei išskirtinai – tai su-
knelės, skirtos mėgautis gyvenimu 
kiekvieną šios šiltos, lietuviškos va-
saros akimirką.

Žmonės, kurie sutiko būti mode-
liais, – Leipalingio miestelio gyven-
tojai. Žiūrovai jiems negailėjo palai-
kymo ir gausių plojimų.

Pasijuto artistais
Teatralizuotame pasirodyme daly-

vavo leipalingiečiai – ir jau scenos 
ragavę meno kolektyvai bei atlikėjai, 
ir tie, kuriems tai buvo pirmas bandy-
mas. Istorijos sergėtojų vaidmenyse 
sužibėjo Marija Galvanauskienė, 
Laima Žukauskaitė, Žaneta Krivo-
nienė, Ingrida Griniūtė, dainavo so-
listė Morta Elžbieta Bieliukaitė, cho-
reografinės kompozicijas ir masines 
scenas atliko tautinių šokių kolekty-
vas „Leipūnas“ ir visas būrys akty-
vių, kūrybingų Leipalingio miestelio 
gyventojų. Programą patriotinėmis 
dainomis ir išskirtinėmis aranžuotė-
mis papildė Lietuvos roko žvaigždės 
– tautinio roko grupė „Thundertale“ 
(Perkūno sakmė). Programos reži-
sierė – Asta Žiurinskienė, choreo-
grafė – Asta Čmukienė. 

Režisierė Asta Žiurinskienė sakė, 
kad pasiruošimo darbai suvienijo 
Leipalingio bendruomenę: „Šiuo 
renginiu norėjome atvaizduoti Lei-
palingio žmonių ainius. Pabandyti 
atkurti jų gyvenimą, pagal išliku-
sius ir surinktus istorijos gabalėlius 
pademonstruoti jotvingių gyvenimo 
būdą, parodyti juos pačius. Kur-
dami, rėmėmės visa istorija, nuos-
tabios poetės Aldonos Puišytės 
tekstais, kurie labai tiko jotvingiškai 
dvasiai. Buvo labai gera dirbti, nes, 
nepaisant to, kad kai kurie žmonės 
nebuvo matę scenos, į rengimąsi 
pasirodymui pažiūrėjo labai rimtai, 
tikrai nustebino jų profesionalus po-
žiūris. Iš kur tas profesionalumas, aš 
negaliu pasakyti. Turbūt ta jotvingių 
dvasia tikrai gyva! 

Buvo smagu matyti, kaip tampame 
lyg viena šeima. Net ir dabar jie visi 
laimingi, nori nesustoti ir tęsti pasi-
rodymus. Tad planuojame šią pro-
gramą parodyti ir druskininkiečiams 
per Baltijos kelio minėjimą.“ 

Leipalingio bendruomenės pir-
mininkė Žaneta Krivonienė, pati 
dalyvavusi pasirodyme, taip pat 
džiaugėsi, kad šventė leipalingie-
čius subūrė bendram tikslui. „Mes 
parodėme, kokia stipri, ambicinga, 
vieninga, sutelkta bendruomenė 
esame. Rezultatas džiugina ne tik 
mus, bet ir buvusius kartu su mu-
mis renginyje. Dar kartą dėkoju 
visiems už įsitraukimą, paaukotus 
vakarus, tikėjimą, kad pavyks, ben-
drą jaudulį ir susitelkimą. Su Jumis 
ir sunkiausi projektai įgyvendinami, 
nerealiausios idėjos tampa realio-
mis. Dėkoju Kultūros centro darbuo-
tojams, seniūnijai, žmonėms, kurie 
atliko nematomą darbą. Dėkojame 
ir Jums, žiūrovai, už gerą įvertinimą, 
šiltą priėmimą“, – socialiniuose tin-
kluose bendruomenei dėkojo Leipa-
lingio bendruomenės pirmininkė Ž. 
Krivonienė. 

Druskininkų kultūros centro ir 
„Mano Druskininkai“ 

informacija

„Jotvingių šventės“ akimirkas užfiksavo Živilė Laužikienė ir Miglė Krancevičiūtė
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Parkouro treneris D. Laukionis JUC erdvėse buria ekstremalaus sporto enuziastus

– Ar nebaisu atlikinėti sudė-
tingus triukus ir rizikuoti? Kaip 
įveikiate baimę? 

– Visada baisu mokytis ko nors 
naujo. Ir, veikiausiai, daugumai, ne 
man vienam. Visi šiek tiek prisibi-
jome nežinomybės. O dėl baimės, 
darant triukus, – nėra baisu daryti 
tai, ką moki ir esi daręs daugybę 
kartų. Parkouras, mokymosi pra-
sme, nėra kažkuo unikalus. Jude-
sių išmokstama, tik juos kartojant 
daugybę kartų. Rizika kyla tik tuo 
atveju, jeigu esi neatidus ar ne-
pasiruošęs ko nors atlikti. Aišku, 
pasitaiko ir nesėkmių, tačiau kam 
taip nebūna? Jeigu bijotume klysti 
ir užsigauti, niekada nieko neiš-
moktume. Net ir vaikščioti išmo-
kome juk ne iš pirmo karto! Taip 
yra su kiekvienu įgūdžiu. Kartoji ir 
bandai tol, kol pavyksta. Ir baimė 
dingsta savaime.

– Kada ir kodėl pradėjote burti 
savo komandą?

– Na, mes jautėmės, kaip ko-
manda, nes mus vienijo mūsų po-
mėgis. Tad pagalvojome, kodėl gi 
ne? O ir vienodų marškinėlių no-
rėjosi. Oficialiai komandą įkūrėme 
2010 metais. Sugalvojome pava-
dinimą – „Druskininkai Runners“, 
taip vadinamės iki šiol. Dabar tie 
žmonės, su kuriais pradėjau spor-
tuoti, parkouru jau nebeužsiima, 
jų vietą užėmė nauji jauni veidai. 
2011-aisiais mums buvo suteikta 
galimybė treniruotis Jaunimo už-
imtumo centro salėje, nuo tada 
pradėjome priimti naujokus ir juos 
mokyti.

– Kokie didžiausi jūsų koman-
dos pasiekimai? 

– Mūsų didžiausias pasiekimas 
ir yra tai, kad esame KOMANDA! 
Visi kartu, padedami Jaunimo už-
imtumo centro kolektyvo, esame 
laimėję projektą „Geri darbai“. 
Jį įgyvendinus, įsigijome inven-
toriaus, kad galėtume saugiau 
treniruotis. Esame laimėję keletą 
vaizdo įrašų konkursų ir nusifil-
mavę „TechTop 2017“ anonse. 
Turime nemažai planų, kurių dar 
neatskleisiu. 

– Kur galima pamatyti Jūsų 
pasirodymus? 

– Mus visada galite pamatyti 
JUC gimtadienio šventėse, Kovo 
11-osios minėjimuose, Kurorto 
šventės eisenose. Nuo 2013 metų 
turbūt nesame praleidę nei vienos 
iš šių švenčių. Žinoma, galite mus 
pamatyti ir renginiuose, į kuriuos 
mus pakviečia pasirodyti arba 
prisidėti prie kokios nors įdomios, 
geros idėjos. O jeigu gyvai ne-
pavyksta mūsų pamatyti, visada 
galima mus rasti internete, įvedus 
mūsų pavadinimą „Druskininkai 
Runners“.

– Kaip gimė mintis pradėti mo-
kyti kitus?

– O kodėl ne? Tiesiog man 
smagu dalintis savo patirtimi, 
matyti, kaip kiti užsiima ta pačia 
veikla. Smagu, kad jiems patinka 
tai daryti. Manau, geriau yra spor-
tuoti, judėti, nei gerti, rūkyti ar 
šlaistytis pakampėmis.

– O pats paauglystėje nebu-
vote tas, kuris gėrė, rūkė ir 
šlaistėsi pakampėmis?

– Buvau. Buvau iš tų, kuris ir 
parūkydavo, ir išgerdavo, ir pa-
kampėmis pasišlaistydavo. Turbūt 
kiemo aplinka mane patraukė. Šei-
moje jokio blogo pavyzdžio nema-
čiau. Bet būdamas vaikas didžiąją 
dalį laiko praleisdavau kieme, tai ir 
norėjau būti toks, kaip kiti.

Parkouras, matyt, buvo būtent 

tai, kas mane iš tos aplinkos iš-
traukė. Kai pradėjau užsiiminėti 
šia veikla, koncentravausi į savo 
pomėgį ir į naujus draugus, tad 
jokiems svaigalams ar blogai kom-
panijai nebeliko laiko. O ir noro 
nebuvo.

– Atrodo, kad jaunimas dabar 
labai daug laiko leidžia prie 
kompiuterių ir žaidimų, kaip 
juos ištempti į lauką? Kaip pa-
skatinti sportuoti? 

– Aš irgi daug laiko leidžiu prie 
kompiuterio. Montuoju, žaidžiu, 
bendrauju, dirbu. Kompiuteris 
vienas pagrindinių įrankių mano 
gyvenime, kai noriu kažką atlikti. 
Ir jaunimo niekur tempti nereikia. 
Reikia tiesiog sudominti jaunuolį. 
Ne visada būna lengva, bet tai ti-
krai įmanoma. Kompiuteris ir kom-
piuteriniai žaidimai gali būti didelė 
problema, kaip ir beveik visa kita, 
kas yra daroma nesaikingai. Filmų 
žiūrėjimas, darbas, knygų skaity-
mas, sportas – visa tai gali turėti ir 
neigiamą pusę, jeigu bus daroma 
be saiko. Aš pats kompiuterio ir 
interneto pagalba pramokau anglų 
kalbą, išmokau montuoti vaizdo 
įrašus, retušuoti nuotraukas ir 
dar daug ko. Kompiuteriniai žai-
dimai yra pramoga, kuri padeda 
atsipalaiduoti, užmiršti kasdienius 
rūpesčius, pasinerti į kitą pasaulį. 
Tas pats yra ir su filmais bei kny-
gomis. Žinoma, nesakau, kad 
kompiuteris ar filmas turi pakeisti 
knygą. Visko reikia, kiekvienas pa-
sirenka pagal save, kas labiausiai 
priimtina. Viskas gali būti žalinga, 
todėl reikia atrasti pusiausvyrą. 

– Ką jaunam žmogui sutei-
kia sportas? Kodėl svarbu 
sportuoti? 

– Sportas gali duoti daug: laimę, 
sveikatą, draugus, karjerą, tačiau 
gali ir daug atimti, todėl svarbu 
nepersistengti. Sportuoti svarbu, 
norint turėti laimingą ir kokybišką 
gyvenimą, bet viską reikia daryti 
saikingai. Yra didžiulis skirtumas 
tarp sporto dėl savęs, sveikatai 
gerinti ir profesionalaus sporto, 
kai siekiama būti geriausiu mieste, 
šalyje ar net pasaulyje.

– Ar turite merginą? Kaip 
ji reaguoja į tokio sporto 
pasirinkimą?

– Turiu merginą. Būtų keista, 
jeigu ji reaguotų neigiamai – ir pati 
užsiima šia veikla. Tikrai ne aš 
paskatinau ją pradėti tuo užsiimi-
nėti. Ugnė pati pamėgo šią veiklą. 
Būtent parkouras mus ir suvedė. 
Pirmą kartą susitikome Klaipėdoje 
organizuotoje parkouro stovy-
kloje. Nuo tada buvome draugai, o 

prieš kelerius metus tapome pora. 
Esame gana skirtingi, bet kartu ir 
panašūs, o tai ir daro gyvenimą 
įdomesnį.

– Kokių tikslų sau keliate par-
kouro sporte?

– Pasaulinio lygio profesionalu 
tapti neketinu, bet Lietuvoje galiu 
dar šiek tiek „pasispardyti“, nes tu-
riu stiprius pagrindus. Dabar mano 
tikslas yra užauginti kitus ir savo 
patirtį perduoti jaunajai kartai.

– Papasakokite ir apie savo 
kitą hobį – filmavimą. Kuo jis 
patraukė?

– Šis hobis atsirado kartu su 
mano pirmuoju telefonu. Iki tol tik 
fotografuodavau mamos juostiniu 
fotoaparatu ir „gaudavau velnių“, 
kad 10 kartų fotografuodavau, pa-
vyzdžiui, kambario lempą.

Gavęs pirmąjį telefoną, iškart 
pradėjau naudoti jo kamerą, su 
kiemo draugais kurdavome įvai-
rius linksmus filmukus. Kai tik 
pradėjau užsiiminėti parkouru, 
iškart pradėjau filmuoti savo vei-
klą. Tuo metu, matydamas kitų fil-
muotą medžiagą internete, ir pats 
norėjau pabandyti sukurti kažką 
panašaus. Taigi tiesiog filmavau, 
mokiausi montuoti ir dabar džiau-
giuosi šia veikla, turiu nemažą 
archyvą su puikiais prisiminimais. 
Filmavimas padėjo susipažinti su 
daugybe įvairių žmonių, o taip pat 
paskatinti kitus užsiimti parkouru.

Dabar padedu kolegai filmuoti 
vestuves – tai galbūt nėra mano 
aistra, tačiau neretai būna įdomu 
ir labai padeda prisidurti pinigų 
pragyvenimui. 

O kai tik atsiranda laisva minutė, 
kuriu vaizdo įrašus savo malonu-
mui, dalyvauju konkursuose. Lie-
tuvoje, padedamas draugų, esu 
laimėjęs keletą prizinių vietų įvai-
riuose konkursuose. Deja, tarp-
tautiniuose konkursuose kol kas 
dar nepavyko nieko laimėti, bet 
ateityje visko gali būti – tai manęs 
nestabdo.

Baigęs mokyklą, turėjau minčių 
studijuoti vizualinę komunikaciją, 
taip sieti savo gyvenimą su filma-
vimu ir toliau. Tačiau studijų kainos 
viską pakreipė kiek kita linkme. 
Nesigailiu, bet įdomu kaip viskas 
būtų buvę jeigu būčiau pasirinkęs 
kitą kelią? Aišku, tai padaryti nie-
kada nevėlu.

– Kas Jus, kaip jauną žmogų, 
paskatino likti Druskininkuose?

– Aplinka, ramybė, savi žmonės. 
Ir, žinoma, tai, kad turiu kur save 
įprasminti. Esu prisirišęs prie ši-
tos vietos, ir Druskininkai man 
patinka.

atkelta iš 1 psl.

Jaunuoliai su D. Laukioniu dažnai treniruojasi ir miesto erdvėse. Čia jie mokosi parkouro 
technikos ir naujų judesių, o neįprasti triukai pakeri  dažną praeivį/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

D. Laukionis: „Smagu dalintis savo patirtimi, matyti, kaip ta pačia veikla užsiima kiti, 
jiems patinka tai daryti.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Triukai, kurie aplinkiniams atrodo pavojingi ir nutrūktgalviški, parkouru užsiimančiam D. 
Laukioniui baimės nekelia/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų miesto muziejus skelbia konkursą 

vyriausiojo finansininko pareigoms užimti
Įstaigos teisinė forma – Druskininkų savivaldybės biudže-

tinė įstaiga
Įstaigos buveinė – M. K. Čiurlionio g. 59, LT – 66164 

Druskininkai
Įstaigos kodas – 188205689
Pareigybė – Druskininkų miesto muziejaus vyriausiasis 

finansininkas 
Pareigybės lygis – A2. Darbas nuolatinis. Pareiginės algos pa-

stoviosios dalies koeficientas nustatomas, vadovaujantis Valsty-
bės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. 
Preigybės paskirtis – organizuoti Druskininkų miesto muziejaus 
finansinę ir buhalterinę apskaitą bei kontroliuoti, kad raciona-
liai bei taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, 
vykdyti ūkinių operacijų išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę. 
Muziejaus vyriausiasis finansininkas rengia Muziejaus biudžeto 
projektą, formuoja apskaitos politiką, organizuoja ir tvarko buhal-
terinę apskaitą, rengia ir laiku pateikia finansinę, mokestinę ir kitą 
atskaitomybę, vykdo finansines operacijas, užtikrina finansinių 
– ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta 
tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą, apskaitą vykdo 
naudodamas kompiuterines programas, vykdo kitas funkcijas, nu-
matytas pareiginiuose nuostatuose.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų 

studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnį kaip 3 metų ekonominio finansinio darbo 

patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutari-

mus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstai-
gos veiklą ir buhalterinę apskaitą;

- gebėti rengti įsakymų ir kitų norminių aktų projektus finansiniais 
klausimais;

- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
- išmanyti VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus), mokėti dirbti buhalterinės apskaitos 
programomis;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei 
pasiūlymus;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
- turėti patirties, organizuojant, vykdant projektus ir viešuosius 

pirkimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei 
raštvedybą;

- mokėti užsienio kalbą.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentas privalo pateikti:
- prašymą leisti dalyvauti konkurse;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvir-

tinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius preten-
dento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

- gyvenimo aprašymą  ̶  nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, 
gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto 
adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nuro-
dyti dalykines savybes);

- finansinio darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
- užpildytą pretendento anketą.

Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tar-
nybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti 
tel. 8 313 51024 arba e. p. druskininkumuziejus@gmail.com

Į koncertus kviečia Druskininkų menininkų 
rezidencijoje viešintys menininkai 

Jubiliejinėje 60-ojoje „Jūros šventėje“ 
pristatytas ir Druskininkų kurortas

Viktorija Damerell

Druskininkų menininkų rezi-
dencija DAR kviečia į du kon-
certus, rengiamus rezidencijoje 
viešinčių menininkų. Pirmasis 
koncertas vyks rugpjūčio 5 
dieną, pirmadienį, 19 val., 
„Draugystės sanatorijoje“ (V. 
Krėvės g. 7), o antrasis – rug-
pjūčio 7 dieną, trečiadienį, 18 
val., Druskininkų jaunimo už-
imtumo centre (Veisiejų g. 17).

Pirmojo koncerto metu bus 
pristatomi trijų kompozitorių – 
Ramūno Motiekaičio (Lietuva), 
Andreas Trobollowitsch (Austri-

ja) bei Piotr Bednarczyk (Len-
kija) – bendradarbiavimo su 
šiuolaikinės muzikos ansambliu 
SYNAESTHESIS (Lietuva) kū-
rybiniai vaisiai. 

Rezidencijoje kiekvienas iš 
kompozitorių ieškojo savito 
santykio su atlikėjais, pasitelk-
dami performatyvius ir vizua-
lius aspektus, maišydami gyvą 
bei elektroninę muziką (P. Be-
dnarczyk), eksperimentuodami 
su garso tekstūromis, judesiu, 
vietos specifika (A. Trobollo-
witsch) bei atsiduodami sponta-
niškai tėkmei, žaidimui (R. Mo-
tiekaitis). 

Antrojo koncerto metu savo 
kūrinius pristatys Dominykas 
Digimas (Lietuva) bei Yiorgis 
Sakellariou (Graikija/Lietuva). 
Dominykas Digimas rezidenci-
joje tyrinėjo Druskininkams bū-
dingus garsus, iš jų dėliodamas 
vietiniu kontekstu įkrautą kom-
poziciją. 

Yiorgis Sakellariou dirbo prie 
naujo kūrinio, interpretuodamas 
Absoliučios Muzikos Idėją. Įė-
jimas į abu koncertus nemoka-
mas. 

Rezidenciją remia Lietuvos 
kultūros taryba ir asociacija 
LATGA

Liepos 26-28 d. Kaipėdoje su-
rengtoje jubiliejinėje 60-ojoje 
„Jūros šventėje“ pristatytas 
ir Druskininkų kurortas. Vie-
šoji įstaiga Druskininkų turiz-
mo informacijos centras kartu 
su Vilniaus, Klaipėdos, Pa-
langos, Alytaus ir kitų miestų 
turizmo informacijos centrų 
atstovais bei Lietuvos turizmo 
skatinimo agentūra VšĮ „Ke-
liauk Lietuvoje“ kvietė atrasti 
keliones po Lietuvą. 
Tradiciškai visi šventėje dalyva-
vę turizmo informacijos centrai 
susibūrė į Atgimimo aikštėje vei-
kusį „Turizmo skverą“.
Kartu su Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro atsto-
vais šventėje dalyvavo ir lanky-
tojams mūsų kurorte teikiamas 
paslaugas: apgyvendinimo ir 
kurortinio gydymo galimybes, 
SPA, aktyvaus laisvalaikio pra-
leidimo būdus, renginius ir nau-
joves pristatinėjo Sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA bei „Grand 
SPA Lietuva“ atstovai. 
Visas tris dienas šventės daly-
vius, apsilankiusius Druskininkų 
mėlynojoje palapinėje, minerali-
niu vandeniu vaišino „Druskinin-
kų Hermis“, o Sveikatinimo ir po-
ilsio centro AQUA ir „Grand SPA 
Lietuva“ atstovai lankytojams 
turėjo paruošę specialių pasiūly-
mų, nuolaidų bei siurprizų. 
Dažnas svečias, apsilankęs 
Druskininkų palapinėje, gyrė 
Druskininkus už išpuoselėtą 
aplinką, didelį poilsio galimybių 
pasirinkimą visai šeimai ir mi-
nėjo, kad mielai lankosi šiame 
kurorte.

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkų menininkų rezidencija DAR kviečia į rezidencijoje viešinčių menininkų koncertus/Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Kartu su Druskininkų TVIC atstovais lankytojams kurorte teikiamas paslaugas pristati-
nėjo Sveikatinimo ir poilsio centro AQUA bei „Grand SPA Lietuva“ atstovai/ Druskinin-
kų TVIC archyvo nuotraukos
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Savaitgalį Druskininkus išjudins 26-oji 

Dainavos krašto folkloro šventė

Druskininkuose organizuoja-
ma tradicinė Dainavos krašto 
folkloro šventė šiemet bus skir-
ta Pasaulio Lietuvių metams. 
Tris dienas truksiantis renginys 
suburs ne tik liaudies muzikos 
mylėtojus, bet ir pasiūlys labai 
įvairią programą. Šventės daly-
viai bus kviečiami į kūrybines 
dirbtuves, paskaitas, eduka-
cinius užsiėmimus ir, žinoma, 
koncertus. Visą savaitgalį nuo 
11 val. Vilniaus alėjoje veiks 
vaistažolinių augalų, tautodai-
lės dirbinių, amatų ir kulinari-
nio paveldo mugė. 

Kaip sakė Dainavos krašto fol-
kloro šventės iniciatorė, Druski-
ninkų kultūros centro etnografė 
Lina Balčiūnienė, ši šventė atspin-
di ne tik Druskininkų regiono, bet 
ir visos Dzūkijos bei kitų Lietuvos 
regionų kultūrinį tapatumą, savitu-
mą per dainuojamąjį, choreogra-
finį folklorą, tradicinius amatus, 
kulinarinį paveldą. „Šiemet pirmą 
kartą šventės metu organizuoja-
mos kūrybinės dirbtuvės, kuriose 
bus pristatytos Dzūkijos regiono 
lankytinos kultūros paveldo, is-
torinės vietos, kulinarinis pavel-
das, būdingiausi Dzūkijos regiono 
amatai – prie jų bus galima pri-
siliesti gyvai. Džiaugiamės, kad 
kūrybines dirbtuves įrengs ne tik 
druskininkiečiai, bet ir Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato di-
rekcija. Pirmą kartą šventės metu 
vyks paskaitos, kuriose tradicinius 
gydymo būdus  pristatys žinomos 
žolininkės Rita Balkutė ir Adelė 
Karaliūnaitė. Vyks žolininkų edu-
kacijos. Laukiame visų šventėje“, 
–  sakė L. Balčiūnienė.

Folkloras – kitaip
Jau šį penktadienį, rugpjūčio 

9 d. 18 val. žiūrovai bus laukiami 
Pramogų aikštėje, kur jų lauks ati-
darymo koncertas – post folkloro 
vakaras „Folkloras kitap“. 

Scenoje pasirodysiančio lietu-
vių liaudies elektroninės muzikos 
projekto „Adas ir Viltė“ tikslas – 
senąją lietuvių liaudies muziką 
pateikti šiuolaikiškai. Projekto na-
riai – druskininkiečiai Adas Gece-
vičius ir Viltė Ambrazaitytė. Adas 
– ansamblių „Sheep Got Waxed“, 
„Vilniaus Energija“ narys, kuriantis 
muziką įvairiems Lietuvos atlikė-
jams, Viltė – apeigų folkloro an-

samblio „Kūlgrinda“ narė, grupės 
„Pilnatys“ vokalistė, keleto muziki-
nių projektų dalyvė. 

Kitos grupės – „Sen Svaja“ – 
vardas kilęs nuo prūsų kilmės žo-
džių „sen swajjais“, reiškiančių „su 
savais“. 2010-aisiais susibūrusios 
grupės sudėtį paįvairindavo vyriš-
kos giminės muzikantai – gitaris-
tai, lumzdelininkai, perkusininkai, 
būgnininkai bei elektroninės mu-
zikos atlikėjai. Tačiau pagrindinė 
sudėtis – Agota Zdanavičiūtė, 
Dorota Girskienė ir Živilė Razin-
kovienė. Grupės muzika linksta 
link mitologinio pasakojimo, pa-
sitelkiant lietuvių liaudies muziką 
bei tautosaką. Trijų balsų ekspe-
rimentuojantys sąskambiai lydimi 
būgnų garsų bei teatralizuotų in-
tarpų.

OKATA – tai keturi kūrėjai, gy-
venantys muzika ir ritmu: Kotryna 
Stasikėlė, Justė Kraujelytė ir Kris-
tina Mažeikaitė – profesionalios 
muzikos atlikėjos, įvairių televi-
zijos muzikinių projektų dalyvės, 
performansų kūrėjos, Žygimantas 
Gudelis – profesionalus vokalinės 
perkusijos bei sudėtingų live loo-
ping pasirodymų kūrėjas, žinomas 
kaip GON, tapęs Lietuvos beat-
box čempionu, metų beatboxeriu, 
dalyvauja tarptautiniuose šio žan-
ro konkursuose. OKATA liaudies 
dainų motyvus jungia su beatbox, 
elektroninės muzikos žanrais, po-
liritmika. 

Veiks kūrybinės dirbtuvės
Šeštadienį, rugpjūčio 10 d. nuo 

12 iki 20 valandos renginio daly-
viai bus kviečiami į Pramogų aikš-
tėje veiksiančias kūrybines dirbtu-
ves „Būkit drūci ir kūrybingi“. 

Dzūkijos nacionalinio parko 
ir Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato direkcija, pasitelkusi 
amatų meistrus, tautodailininkus, 
žolininkus, pristatys lankytinas 
kultūros paveldo vertybes, orga-
nizuojamus renginius, tradicinius 
amatus, kulinarinį paveldą, žoli-
ninkystę. Kiemelyje gaspadoriaus 
Jonas Bajoriūnas. Romas Norkū-
nas mokys pinti iš pušies šaknų 
ir šiaudų, Laima Saviščevienė – 
šiaudinius sodus rišti. Su Dzūkijos 
nacionalinio parko lankytinomis 
kultūros paveldo vertybėmis ir 
organizuojamais renginiais supa-
žindins Šarūnas Narkus ir Lina 
Černiauskienė. Tradicinės griki-
nės babkos skirtingus skonius 

pajusite, ragaudami kelių gaspa-
dinių keptas babkas. Musteikiškė 
Renata Malūnavičienė pristatys 
žolynų kosmetines ir gydomąsias 
savybes, demonstruos, kaip pa-
sigaminti ištrauką, kremą, muilą, 
šampūną, išsivirti gydomąjį siru-
pą. 

Druskininkų gidų grupė „Arte-
lė“ – 10 profesionalių Druskininkų 
gidų – pristatys 3 teatralizuotas 
ekskursijas: „Mineralinis mies-
telis“ (romantiškas, puošnus pa-
sivaikščiojimas po 19 amžiaus 
Druskininkus), „Pasaulis kaip 
didelė simfonija…“ (teatralizuota 
ekskursija apie M. K. Čiurlionio 
vaikystę, jaunystę), ekskursija-vai-
dinimas „Meilė tau viską atleis…“ 
(apie 30-ųjų metų Druskininkus, 
sveikatingumo parko įkūrimą, pro-
cedūras, kurortinius romanus ir, 
žinoma, meilę).

Nuo 12 iki 15 val. galėsite da-
lyvauti kalvystės, sodų rišimo, 
metalo papuošalų kalinėjimo, 
šaukštukų gamybos, dvispalvių 
ir daugiaspalvių kojinių mezgimo, 
„Aprenk lėlę lietuvių tautiniais dra-
bužiais“, bumbulų iš siūlų gamy-
bos ir juostelės pynimo, knygelės 
aplanko iš odos gamybos ir puo-
šybos edukaciniuose mokymuo-
se, kuriuos Vilniaus alėjoje ves 
J. Kavaliauskas, I. Šilkūnaitė, N. 
Janušauskas, D. Lapkuvienė, A. 
Rinkevičienė, L. Griškevičienė ir 
M. Paknys.

13 val. Jūsų lauks lektorės Ri-
tos Balkutės paskaita „Tradiciniai 
gydymo būdai Dzūkijoje“ ir gyvas 
vaistažolinių augalų pristatymas, 
14.30 val. – lektorės Adelės Kara-
liūnaitės paskaita „Septynios kūno 
galios ir jų stiprinimas augalais“. 

Vilniaus alėjoje ir Pramogų 
aikštėje nuo 15.30 iki 18 val. visų 
susidomėjusiųjų lauks žolininkų 
edukacijos: „Pažink augalus – 
atspėk kvapą“ (edukatorė Vaiva 
Jundulaitė), „Vaistažolių ištrau-
kų panaudojimas kosmetikoje ir 
sveikatinimui“ (edukatorė Renata 
Malūnavičienė), „Medetkų tepaliu-
ko gaminimas“ (edukatorė Laima 
Jarmalavičienė), „Aliejaus gavy-
ba senoviniu būdu – ąžuolinėje 
bačkutėje“ (edukatorius Ramūnas 
Katinas), „Su meile gamtai ir žmo-
gui“ (edukatorė Žadvilė Kalinaus-
kienė).

Popietę prasidės koncertinė 
programa – nuo 16 val. Pramogų 
aikštėje ir Vilniaus alėjoje – folklo-
ro kolektyvų koncertai „Susiedų 
pasdainavimai“. 

19 val. Pramogų aikštėje kojas 
pamiklinti pakvies tradicinių šokių 
vakaronė „Patancavojimas tradi-
ciškai“.  

Šventėje dalyvaus Kauno rajo-
no Ramučių kultūros centro Neve-
ronių laisvalaikio salės folkloro an-
samblis „Viešia“, Lazdijų kultūros 
centro folkloro ansamblis „Rieci-
mėlis“, Grigiškių „Šviesos“ gimna-
zijos folkloro ansamblis „Spalge-
na“, Druskininkų kultūros centro 
folkloro ansambliai „Stadalėlė“, 
„Žemynėlė“, „Serbenta“, Šilalės 
rajono kultūros centro folkloro an-
samblis „Veringa“, Varėnos rajono 
Žiūrų kaimo folkloro ansamblis, 
Valkininkų kultūros centro folkloro 
ansamblis „Santaka“, Alytaus ra-
jono kultūros centro Alovės filialo 
folkloro ansamblis „Susiedai“, Ly-
dos lietuvių bendruomenės (Bal-
tarusija) ir Zyplių dvaro kapelos. 

Sekmadienį, rugpjūčio 11 d. K. 
Dineikos sveikatingumo parke 
13.30 val. visus sukvies pabaigos 
koncertas „Susmatysma, svete-
liai“.

Projektą finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba, 

rėmėjas – Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 

centras AQUA
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Šildymo sistemos, grindinio šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos darbai. Tel. 8 656 21154

Parduodamas 3 k. 67,43 m2 butas 9/9 aukšte Ateities g. Kaina 38500 €. 
Tel. 8 687 37575

Verslo ir nekilnojamojo turto konsultacijos. LT-RU, RU-LT 
vertimai. Individuali veikla. Tel. 8 698 07320

ReIKALINgAS MeISTRAS, 
galintis remontuoti 

lengvuosius automobilius. 
Tel. 8 613 91192

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 

mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

SKUBIAI IeŠKOMe: INDŲ PLOVĖJOS (-O)
Reikalingas švarą mėgstantis, atsakingas žmogus. Kolektyvas 

mūsų itin draugiškas ir vieningas. Atlygis – konkurencingas.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis

 tel. +370 600 08542, el.p. info@tolitoli.lt

KASAMe TVeNKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Parduodu žemės sklypą nuo Druskininku m.  
5 km. 6 a. Jaskonių km., Miglos g. 4. 

Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvenantys žmonės. 
Tel. 8618 14474
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Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

LAIDOJIMO PASLAUgŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Visada mama liks su jumis,
nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos,

rudenį – lapų šlamesį

Nuoširdžiai užjaučiame Vilę Krušienę, netekus 
mylimos Mamos.

DNSB „Ateitis“ gyventojai

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą sūnų, 
vyrą ir tėvelį Rimantą Buroką. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiriame jo mamai, žmonai, sūnui bei dukrai.

DNSB „Pastogė“ gyventojai

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu...

Iškeliavus į Amžinybę mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Jūra-
tę Burokienę.

Druskininkų savivaldybė

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Dalių Mankauską, jo šeimą ir artimuosius.

Liškiavos g. 3-ojo namo gyventojai

                 Rugpjūčio 3 d. 12 val. nemo-
kama ekskursija lietuvių kalba 
po M. K. Čiurlionio memorialinį 
muziejų, įsigijus muziejaus lan-
kymo bilietą (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai)

Rugpjūčio 3 d. 14 val. nemo-
kama ekskursija rusų kalba po 
M. K. Čiurlionio memorialinį 
muziejų, įsigijus muziejaus lan-
kymo bilietą (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai)

Rugpjūčio 3 d. 16 val. pianisto 
Andriaus Vasiliausko koncertas 
M. K. Čiurlionio memorialinio 
muziejaus sode. Programoje: 
M. K. Čiurlionio, C. Schumann, 
St. Moniuszko, T. Juzeliūno kū-
riniai. Koncertas mokamas (M. 
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Rugpjūčio 7 d. 20 val. pianisto 
Jorio Sodeikos koncertas M. K. 
Čiurlionio memorialinio muzie-
jaus sode. Programoje: M. K. 
Čiurlionio, J. Adams, J. Cage, 
S. Barber kūriniai. Koncertas 
mokamas (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai)

Rugpjūčio 10 d.13 val. paro-
dos „Čiurlionis – pirmasis lietu-
vių kosmonautas“ atidarymas 
M. K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai)

Parodos

Rugpjūčio 2 d. 18 val. Ugnės 
Vitonytės ir Eglės Vitonienės 
akvarelių parodos – „Kartu 
– saldu“ atidarymas. Paroda 
veiks iki rugsėjo 1 d. (Druski-
ninkų amatų centras „Menų 
kalvė“, M. K. Čiurlionio g. 27)

Dianos Lukošiūnaitės ir Linos 
Kabelkaitės kūrybinė paroda 
„Medžio gyvenimas“. Karpi-
niai. Paroda veiks iki rugsėjo 1 
d. (Druskininkų amatų centras 
„Menų kalvė“, M. K. Čiurlionio 
g. 27)

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „1000 druskinių“ 
iš Muziejaus rinkinių (Druski-
ninkų miesto muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 59)

XVII tarptautinis menų festi-
valis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“:

Rugpjūčio 4 d. 17.30 val. 
Druskininkų bažnyčioje: Silvija 
Beatričė (sopranas); Tomas 
Ladiga (bosas), Juozas Grigas 
(vargonai), Vaclovas Juodpu-
sis (muzikologas). Programoje 
– M. K. Čiurlionio, G. Kuprevi-
čiaus, T. Albinoni, G. F. Händel 
kūriniai

Rugpjūčio 11 d. 17.30 val. 
Druskininkų bažnyčioje: Ilona 
Pliavgo (sopranas), Renata 
Marcinkutė-Lesieur (vargonai), 
Vaclovas Juodpusis (muzikolo-
gas). Programoje: M. K. Čiurlio-
nio, J. Naujalio, W. A. Mozart, J. 
S. Bach kūriniai

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6

Tel. 8 682 57295 

Renginiai

Paveikslų 
(ir ne tik) 
rėminimo 

paslaugos. 
Tel. 8 699 89857, 

el. p.: deiviostudija@
gmail.com

„Menų kalvė“
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2019.08.03 d.
Šeštadienis

2019.08.02 d.
Penktadienis

2019.08.04 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Vartotojų kontrolė. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis. 

Hobitas: nelaukta kelionė.
01:25 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:25 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.

08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. Ispanija – Lietu-
va. 

21:30 VASAROS KINO TEATRAS 
„Nepriklausomybės diena. Atgimi-
mas“.

23:50 „Džesabelė“.
01:30 „Teta Helena“.
03:35 „Žmonijos biuras“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 

07.00 „Gluchariovas“.
 08.00 Reporteris.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“.
 11.05 „Žmogus be praeities“.
 12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Šeimininkė“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 Nusikaltimas ir bausmė. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
 04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“. 

06:35 „Mentalistas“.
07:30 „Pragaro virtuvė“.
08:25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis. Palikimas.
23:35 Atvira ugnis.
01:25 „F. T. Budrioji akis“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gyvenimas.
07:00 Klausimėlis.lt.
07:25 Jaunieji detektyvai ir Juodojo 

karaliaus prakeiksmas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Nilas. 

Didingoji upė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
13:50 Džesika Flečer.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų dainos. 
22:40 Antikvariato paslaptys.
00:05 Hobitas: nelaukta kelionė.
02:50 Klausimėlis.lt (kart.).
03:05 54-osios Tarptautinės spor-

tinių šokių varžybos „Gintarinė pora 
2018“. 

04:30 Džesika Flečer. 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

13:50 Mis Marpl.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. Visuomenės aktuali-

jų laida. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Są-

jūdis. 
22:50 Ūsuotasis ponas Mordekajus.
00:35 Ekspromtas.
02:20 Klausimėlis.lt (kart.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
03:30 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

04:25 Mis Marpl.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 

06.10 „Pasaulis iš 
viršaus“.
 06.35 Krepšinio pasauly-

je su V. Mačiuliu. 
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslininkai. Do-

mas Kaunas“ . 
07.55 „TV Europa pristato. Vyrųše-

šėlyje“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Keršytojų koman-

da“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Simpsonai“.
10:00 „Maisto kelias“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Kačių motina“.
13:20 „Įpėdiniai“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Šuns tikslas“.
21:25 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Iksmenai. Pradžia. Ernis“.
23:40 „Pavojingas susitarimas“.
01:25 „Nepriklausomybės diena. At-

gimimas“.
03:25 „Alinanti misija“.
05:00 „Svotai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Keršytojų koman-

da“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Keliauk išmaniai“. 
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Pinokis“.
13:15 „Paauglių paplūdimys 2“.
15:40 „Mylinčios širdys“.
17:25 PREMJERA „Už Kaukazo“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. Lietuva – Suo-
mija. 

21:30 VASAROS KINO TEATRAS 
„Įniršis“.

00:10 „Iksmenai. Pradžia. Ernis“.
02:10 „Aukštis“.

06:05 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
atrankinis etapas. 

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
16:55 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
17:50 „Nusikaltimų miestas“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Tuk tuk.
00:10 AŠTRUS KINAS Išleistuvių 

naktis.
01:50 „F. T. Budrioji akis“.

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato atrankinis eta-
pas.

07:30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:50 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
17:50 „Nusikaltimų miestas“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Šuo“.
21:50 „Juodasis sąrašas“.
22:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
23:50 Snaiperis. Palikimas.
01:40 Išleistuvių naktis.

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Stalingradas.
23:35 Tuk tuk.
01:30 „Juodasis sąrašas“.
02:15 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
03:10 „Akloji zona“. 

2019.08.05 d.
Pirmadienis

06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte. 
07.03 Programa.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019 m.  „Formulės-1“ čempi-

onato Vokietijos GP apžvalga.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane”.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „24/7”. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
 03.00 „24/7”. 
03.40 „Detektyvas Linlis“.
05.10 „Kelrodė žvaigždė“.
05.50 „Pasaulio turgūs“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. 
09.00 „24/7”. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
16.00 Reporteris. 
17.00 2019 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. 
18.00 Reporteris. 
18.52 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
21.00„Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
00.30 2019 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Vengrijos GP apžvalga.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Ūkio šefas“. 
08:20 „Maisto kelias“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Plėšikai“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „Legendos“.
02:00 „Raitelis be galvos“.
02:50 „Greislendas“.
03:40 „Kaulai“.
04:25 „Naujakuriai“.
04:50 „Svotai“.

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
11:55 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Bjaurusis 

ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Bėgte visą 

naktį.
23:20 Viskas ore! 
01:25 Baimės kaina.
03:25 Misionierius.
04:55 Programos pabaiga. 

06:25 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Įspūdingasis
 Žmogus-voras“.
07:20 „Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:45 „Monstrai prieš ateivius“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 „Ponas Bynas“.
10:15 KINO PUSRYČIAI. Pabėgimas 

iš Žemės planetos.
12:00 Paskutinis drakonų
nugalėtojas.
14:15 Šnipė Harieta.
16:20 Šeimos savaitgalis.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Šunų
viešbutis.
21:35 Zūlanderis 2.
23:40 Kosminė stotis 76.
01:35 Bėgte visą naktį.
03:25 Programos pabaiga. 

06:25 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
07:20 „Sveiki atvykę į 

„Veiną“.
07:45 „Monstrai prieš ateivius“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 KINO PUSRYČIAI. 

Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai 
tęsiasi.

11:25 Kapitonas Zumas.
13:10 Nelydimi nepilnamečiai.
15:00 Pamišę dėl šokių.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Transformeriai. Paskutinis 

riteris.
22:30 Angelai ir Demonai.
01:15 Šmėklų namai.
02:40 Zūlanderis 2.
04:15 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Kvailių 

apsauga.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Angelai ir Demonai.
03:35 Programos pabaiga. 

 08.30 „TV Europa pristato. Vyrųše-
šėlyje“.

 09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Inspektorius Luisas“.
 14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane”.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Rasputinas“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.45 Nusikaltimas ir bausmė. 
04.30 „Žmogus be praeities“.
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2019.08.07 d.
Trečiadienis

2019.08.08 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 

žurnalas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Patrulių zona“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:05 „Kaulai“.
01:05 „Legendos“.
01:55 „Raitelis be galvos“.
02:45 „Greislendas“.
03:30 „Kaulai“.
04:25 „Naujakuriai“.
04:50 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas“.
13.55 „Svarbiausia - įstatymas“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.

06:45 „Mentalistas“.
07:40 „Pragaro virtuvė“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“. 
09:35 „Teisingumo agentai“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“,
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Kario kumštis.
22:50 Slaptas planas.
00:45 „F. T. Budrioji akis“.
01:40 „Akloji zona“. 

06:20 „Mentalistas“.
07:15 „Pragaro virtuvė“.
08:10 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:10 „Teisingumo agentai“.
10:10 „Kobra 11“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Aurora. Operacija „Likvidavi-

mas“.
22:55 Kario kumštis.
00:45 „F. T. Budrioji akis“.
01:40 „Akloji zona“.

2019.08.06 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Tiksinti bomba“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Legendos“.
01:40 „Raitelis be galvos“.
02:30 „Greislendas“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

06:45 „Mentalistas“.
07:40 „Pragaro virtuvė“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Teisingumo agentai“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Slaptas planas.
22:55 Stalingradas.
01:20 „F. T. Budrioji akis“.
02:10 „Akloji zona“.

21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
00.30 „Gluchariovas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. Pokalbiai 10. 

D.Filmanavičiūtė. 
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Gluchariovas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Nesunaikinamieji“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „Legendos“.
01:55 „Raitelis be galvos“.
02:45 „Greislendas“.
03:35 „Kaulai“.
04:25 „Naujakuriai“.
04:50 „Svotai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 

07.00 „Gluchariovas“. 
08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
10.00 „Rojus“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Skolos 

kaina.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Kvailių apsauga.
03:05 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 

20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. 

Detonatorius.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Skolos kaina.
03:00 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. 

Baudėjas.
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:50 Detonatorius.
03:20 Alchemija. VDU karta. 
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
04:20 Programos pabaiga.

Besibaigiant vasarai, leipalingiečiai sugalvojo, kaip gerai ir 
išradingai praleisti paskutines jos akimirkas – Avirio ežero pa-
krantėje suorganizavo „Blusų turgų“. Idėja, žinoma, nėra nauja, 
tačiau, manome, labai naudinga. Prasidedant naujiems mokslo 
metams visi turime išaugtų rūbų ar mokyklinių uniformų, nusi-
bodusių žaislų, kuriais „Blusų turgaus“ metu galėsite pasikeisti 
vieni su kitais. 

O ir šiaip bus proga išsivalyti senas spintas ir sandėliukus nuo daiktų, 
kurie galbūt Jums nereikalingi, o kažkam labai pravers.

 „Šį renginį norime paversti netikėčiausia ir įdomiausia pirkinių vieta, 
kurioje prekyba vyksta kitaip – su muzika, šokiais ir humoro formos 
aukcionu, – sakė blusų turgaus vedėjas Raimundas Šilanskas. – Mes 
prikvietėme daugybę netipinio ir originalaus pobūdžio prekybininkų 
bene iš visos Lietuvos. Iš jų bus galima įsigyti unikalių daiktų, rankdar-
bių, turinčių savas istorijas. Blusų turgaus prekiautojai paprastai ne-
siekia pelno, o lankytojai ateina apžiūrėti prekių, gerai praleisti laiką, 
įsigyti originalių smulkmenų. 

Gyventojus, norinčius prekiauti „Blusų turguje“ asmeniniais daiktais, 
kviečiame registruotis el. paštu dzūkijos.pulsas@gmail.com, tel. 8 630 
45599 arba „Facebook“ paskyroje „Leipalingiečių sąskrydis“. 

Lauksime Jūsų visų – ir pirkėjų, ir pardavėjų – šalia Druskininkų, prie 
Avirio ežero, Veršių kaime esančioje Fredžio sodyboje!

11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu.
00.30 „Gluchariovas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
03.40 „Žmogus be praeities“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Rojus“.

Parduodami 1-2 kambarių butai su daline apdaila naujos statybos name 
Gardino g. 56G prie Alkos I tvenkinio. Tel. 8 687 37575
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

g yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

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

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-

no dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Telefonai: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Vyras ieško staliaus darbo. 
Tel. 8 605 95721

Meistras stato 
pavėsines, nedidelius 
karkasinius pastatus, 

terasas. 
Tel. 8 605 95721

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Parduodame juodžemį 
ir smėlį, galime 

pristatyti į vietą. 
Tel. 8 698 72320

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Perku automobilius. gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, 
atsilyginsime.

 Tel. 8 684 44444

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

Kokybiškai atliekami visi buto remonto darbai. 
Tel. 8 607 38627

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško 
inžinieriaus-sąmatininko (-ės). Dėl išsamesnės

 informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405

Restoranas-vyninė „Sicilia“ ieško ūkvedžio.
Tel. 8 698 72997

grindų betonavimas. 
Tel. 8 605 01484

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

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės patalpos 
Pramonės gatvėje: 2 kabinetai po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

Reikalinga 
kambarinė-administratorė. 

Tel. 8 612 96558, 
el. p. info@dalijahotel.lt

Privačių namų, kotedžų bei 
butų priežiūra ir tvarkymas, 

žolės pjovimas
Tel. 8 682 51290

Išnuomoju patalpas 
Vilniaus al. 10

Tel. +370 644 40333

Parduodama 
Mazda Premacy, 2004 m. 

TA iki 2020-04. 
Kaina – 750, 00 eur.

Tel. 8 621 13865
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Asmeniniai skelbimai
4 kamb. butą Ateities g.  
Tel. 8 684 65599.

Parduodamas 2 kamb. butas, 34 
kv. m. 3 aukštas iš 9.  
Tel. 8 610 91301.

Parduodamas butas, susidedan-
tis iš atskiro kambario 20 kv. ir 2 
kambarių + vonia, 37 kv. Neravų 
g. 29. Kaina – 25 tūkst. eurų.  
Tel. 8 612 13960.

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose. 
Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su 
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. 
Gera kaimynystė, šalia miškelis. 
Daugiau informacijos  
tel. 8 685 57045.

Parduodamas 18 kv. m. kamba-
rys bendrabutyje, 2 a. Viečiū-
nuose.  
Tel. 8 625 29382, 8 625 93924.

Parduodamas 2 kamb. butas Vei-
siejuose, 3 aukšte, 32 kv. m. Su 
visais patogumais. Kaina – 5500 
Eur. Tel. 8 626 79757.

Parduodamas 6 arų sklypas 
sodų bendrijoje „Migla“, Jaskonių 
kaime. Yra elektra, kadastriniai 
išmatavimai. Kaina – 7000 Eur. 
Tel. 8 612 20142.

0,21 ha namų valdos sklypas prie 
Bilso ežero, atlikti geodeziniai 
matavimai.  
Tel. 8 68023134, 8 694 24955

Apšiltintas kempingo namelis 
(galima tempti), dušas, wc. Kaina 
– 4200 Eur. Tel. 8 645 36702.

Nuoma 

Išnuomojamas 1 kambario butas, 
Veisiejų g. 3-9. Tel. 8 608 08118

Dirbanti, tvarkinga mergina ieško 
buto ilgalaikei nuomai. 
Tel. 8 622 72219 

Ilgam laikui išnuomojamas 2 k. 
butas M. K. Čiurlionio g. 76: sure-
montuotas, renovuotame name, 
su buitine technika. 
Tel. 8 686 43767

Išnuomojamas arba parduoda-
mas 3 k. butas Kalviškių mikrora-
jone. Tel. 862048386.

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai 
2 k. butas Neravų g. 29, 5/5 su 
atskira virtuve. Kaina – 130, 00 
Eur + komunaliniai.  
Tel. 8 650 16100.

Nuomojamas kambarys Baltašiš-
kėje, be patogumų.  

Tel. 8 313 56576

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

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, kambarys  su balkonu, rami 
vieta, Vytauto g. Kaina – 120 Eur. 
Tel. 8 607 38627.

Skubiai ieškomas 1-2 kambarių 
butas nuomai, Druskininkuose. 
Tel. 8 624 17187.

Perka

Pirkčiau 1 kambario butą.  
Tel. 8 606 77074

Pirkčiau butą Druskininkų miesto 
centre, siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 621 37087 

Pirkčiau juostinį magnetofoną 
(Rostov, Orbita, Sojuz ir t.t.) arba 
kasetinį japonų gamybos.  
Tel. 8 687 98870

Parduodami automobiliai ir  
jų dalys

Mazda 5, 2006 m. 2, 0 l dyzelis. 
TA iki 2019 m. spalio mėn. geros 
būklės. Kaina – 1300 Eur. 
Tel. 8 602 10802

Parduodama Mazda 6  (2009m., 
2,2 l dyzelinas, hečbekas, baltos 
spalvos, labai geros būklės). Kai-
na - 4500 Eur. Tel. 8 672 27300

Peugeot 206: 2006 m. be TA, 
benzinas, rida – 97 000 km. Kai-
na – 400 Eur.  
Tel.: 8 685 09665, 8 699 01167

OPEL ZAFIRA, 2000 m. TA iki 
2021-01-30 d. Draudimas iki 
2020-02-28 d. Naujos padangos. 
Kaina – 1250 Eur, derinama.  
Tel. 8 672 15654

„Toyota Corolla, 1998 m. TA iki 
2021 m. Kaina – 900 Eur.  
Tel. 8 682 98506.

Peugeot 206: 1,4 l, 2005-08. Kai-
na – 300 Eur. Tel. 8 618 73824.

Parduodamas Ford Focus: 1,6 
dyzelis, 2006 m. hečbekas, rida 
– 137 000 km. Tel. 8 647 33100.

Parduodamas Nissan Almera: 
2004 m. 2, 0 l dyzelis, TA iki 
2020-11. Tel. 8 647 33100. 

Renault Scenic, 1,8 l benzinas, 
Olandija. Ideali būklė.  
Tel. 8 623 23430.

Renault Scenic: 2003 m. 1,9 l 
dyzelis. TA iki 2020-05. Kaina – 
750 Eur. Tel. 8 624 64977. 

1998 m. Opel Astra, 1.8 l  su vari-
klio defektu. TA iki 2020-08. Kai-
na -  250 Eur. Tel. 8 610 22885.

2006 m. Toyota Corolla Verso, 2, 
2 dyzelis. Iš Vokietijos. Kaina – 

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

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

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

Nekilnojamas turtas

Parduodami įvairių dydžių namų 
valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 
120, šalia miško. Atlikti geode-
ziniai matavimai, elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802

2 aukštų gyvenamasis namas, 9 
arų sklype Ratnyčios g. 2 už  
105 000 Eur arba keičia į butą 
Vilniuje. Tel. 8 602 10802

Parduodamas 2 aukštų namas 
Druskininkuose, dalinai įrengtas, 
apšildymas kietu kuru, yra vie-
tinis vandentiekis, kanalizacija 
prijungta prie miesto, garažas, 6 
arų sklypas. Kaina – 55 000 Eur.
Tel. +370 696 10088

Skubiai 2 kamb. butas miesto 
centre, atskiras įėjimas, 1 aukš-
tas, Taikos g. Kaina – 56 000 
Eur. Tel. 8 616 48116

Gyvenamasis namas, Leipalin-
gyje, 70 m2. Sklypas – 7, 13 arų. 
Kaina – 15 500 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g. 
Kaina – 1900 Eur.  
Tel. 8 627 66422

Parduodami du 1 kamb. butai, 17 
m2 ir 24 m2, Gardino g. 2 a. 
Tel. 8 671 59773.

Parduodamas sklypas Neravų 
g. 35I (12a., namų valda, miesto 
komunikacijos, elektra, prie pat 
miesto ribos). Kaina - 22 000Eur.
Tel. 8 672 27300

Parduodamas sklypas Mildos g.  
(9a., namų valda, miesto komuni-
kacijos, elektra, kraštinis sklypas, 
šalia Nemuno).  
Kaina - 70 000Eur.  
Tel. 8 672 27300

Parduodamas 16 m2 kambarys 
Šiltnamių g. Reikalingas remon-
tas . Kaina – 7400 Eur.  
Tel. 8 686 42499 

2 kamb. butas 4 a su baldais, 
Gardino g. Kaina – 24 500 Eur. 
Tel. 8 607 36078. 

Garažas Ratnyčioje, su duobe, 
elektra. Kaina – 3150 Eur.  
Tel. 8 607 36078.

Parduodamas 10 a sklypas Vei-
siejuose, atlikti geodeziniai mata-
vimai. Tel. 8 698 05758

Parduodamas 29 a. namų valdos 
sklypas su sena sodyba Panaros 
kaime, 15 km nuo Druskininkų. 
Šalia miškas, sklypas ant kalniu-
ko, apsuptas didelių medžių. Yra 
atvesta elektra, atlikti kadastriniai 
matavimai. Tel. 8 682 33229

2500 Eur. Puiki būklė. 
Tel. 8 6022 8830.

Parduodama Mazda Premacy, 
2004 m. TA iki 2020-04.  
Kaina – 750, 00 Eur. 
Tel. 8 621 13865

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035.

Parduodami įvairūs daiktai

Teniso stalas, įvairių dydžių 
vinys, mašinos keltuvas, šamo-
tinės, silikatinės plytos, kokliai, 
staklių pjūklai, kompresorius 
CO-76, špyžinė orkaitė, priekaba 
„Zubrionok“, elektrinis siūlų ver-
pimas, sukimas, didelis elektrinis 
lygintuvas, ąžuolo lentos, naujas 
senovinis parketas, naujas krista-
lo šviestuvas. Tel. 8 676 07794

Parduodami trys vyriški dviračiai. 
Tel. 8 628 11728

Parduodamas staliukas, televizo-
rius su priedėliu, 2 sulankstomos 
kėdės. Tel. 8 630 36440.

2 pakabinami šviestuvai, krepše-
lis maistui ant ratukų, televizorius 
su priedėliu, veidrodis 30*22 cm, 
išdrožtas medyje – vartomas, 
pastatomas.  
Tel. 8 630 87652, 8313 52512.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
uniformos megztinis, 36 dydis. 
Kaina – 15 Eur. Tel. 8 685 09665. 

Parduodama betono maišyklė 
Vagner SDH 160 l, 800 W, geros 
būklės. Tel. 8 674 18498.

Žieminiai kaktusai (2 rūšių, 
„Opuncija“). Tel. 8 671 01555.

Parduodami 2 „Padvaisko“ čiu-
žiniai po 50 Eur, 200*140*18, 
200*160*18 cm.   
Tel. 8 6 247 3481.

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Vaikiškas vežimėlis, mikrobangų 
krosnelė, medinės durys, televi-
zorius, pakabinamas šviestuvas, 
kilimas. Tel. 8 675 57873.

Parduodu akmenis (riedulius), 22 
tonos, Baltašiškėje.  
Tel. 8 698 88162

Parduodami naudoti pamatiniai 
blokai. Tel. 8 600 45930

Neįgaliųjų vežimėlis „Scooter“. 
Tel. 8 605 45603

Kineskopinis televizorius, elek-
trinė pirties krosnelė „Harvia“, 

šviestuvai, CD stovelis, TV pulte-
liai. Tel. 8 686 43600

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su 
varikliu. Tel. 8 656 38881

Parduodamos kreivuolių pavėsi-
nės. Tel. 8 656 38881

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo rate-
lis, mažai naudotas čiužinys.  
Tel. 8 68023134, 8 694 24955

Ieško darbo

57 m. moteris ieško slaugės dar-
bo, turi 7 m. patirtį ar bet kokio 
kito darbo. Tel. 8 605 05177

45 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 657 88639

24 m. vyras iš Varėnos rajono 
dirbęs lentpjūvėje pagal indivi-
dualią veiklą miško darbus ir pa-
galbinio darbininko darbą ieško 
panašaus pobūdžio darbo.  
Tel. 8 607 74522 

Ieško sodybos prižiūrėtojo, ap-
sauginio darbo. Tel. 8 623 23430.

Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 628 68487.

Vyresnio amžiaus moteris nuo 
rugsėjo 1 d. prižiūrėtų senyvo 
amžiaus žmones, padėtų namų 
ruošoje. Tel. 8 671 50790.

Vyras ieško apsaugininko, kiem-
sargio arba sodybos prižiūrėtojo 
darbo. Tel. 8 623 23430

Dovanoja

Dovanojami 3 nuostabūs kačiu-
kai. Tel. 8 617 95412

Dovanojami 2 katytės: trispalvė ir 
juodai balta, pūkuota.  
Tel. 8 655 14923

Dovanojamas juodos spalvos 
seną pianiną „Belarus“, išsivežti 
patiems. Tel. 8 610 44787. 

Dovanojama sofa-lova.  
Tel. 8 610 82410

Rasta

Prie mini Maximos, automobilių 
aikštelėje rasta pamesta grandi-
nėlė su pakabuku.  
Kreiptis tel. 8 646 27272 arba 
atvykti į „Mano Druskininkai“ re-
dakciją. 
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Pagal šiais metais kelionių 
portalų „TripAdvisor“ ir „Tra-
velcircus“ sudarytus reitingus, 
Druskininkų vandens pramogų 
parkas įsitvirtino geriausių eu-
ropos vandens parkų dešim-
tuke. Aplenkęs Turkijos, Bulga-
rijos, Portugalijos ir kitų šalių 
pramogų kompleksus, Druski-
ninkuose įsikūręs parkas už-
ėmė 7-ąją sąrašo vietą.

„TripAdvisor“ paskelbtame 25 
geriausių Europos vandens parkų 
sąraše Druskininkų vandens par-
kas yra 7-oje vietoje. Septintoji 
vieta jam skiriama ir „Travelcircus“ 
sudarytame uždarų Europos van-
dens parkų reitinge. 

„Nuo 2007 metų dirbame 7 die-
nas per savaitę, o šiais metais 
reitinguose mums skirta 7 vieta. 
Tie, kas domisi skaičių magija, 
žino, kad septynetas skatina 
dirbti ir siekti tikslų, taigi dirbame 
kasdien ne dėl reitingų ar apdo-
vanojimų, o dėl savo lankytojų 

džiaugsmo akimirkų, poilsio mi-
nučių ir gerų emocijų, – pasakojo 
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio 
centro AQUA atstovė Jūratė Vait-
kevičiūtė. – Štai ir dabar, vasarą 
suteikiame savo lankytojams ga-
limybę patobulinti savo plaukimo 
įgūdžius pas mylimiausią Lietu-
vos plaukikę Rūtą Meilutytę, kuri 
savo patirtimi ir žiniomis dalinasi 
tiek su mažais, tiek su dideliais.“

Regis, tropinis 30 laipsnių karš-
tis, net 9 metrus siekiančios pal-
mės, žydras baseinų vanduo, 22 
pirtys, įrengtos pagal įvairių pa-
saulio šalių tradicijas, egzotiški 
masažai galėtų būti tik pasakiš-
kos atostogos, nuskridus tūkstan-
čius kilometrų. Tačiau tokia pa-
saka, pasirodo, gali būti ir ranka 
pasiekiama svajonė Lietuvoje, 
Druskininkų vandens parke, kuris 
tarp geriausių vandens parkų Eu-
ropoje užima 7-ąją vietą.

„Mano Druskininkai“ informacija

Druskininkų vandens parkas – 
Europos geriausiųjų dešimtuke

Druskininkų vandens pramogų parkas įsitvirtino geriausių Europos vandens parkų 
dešimtuke


