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Sijonuotos vasaros sutiktuvės –
ir Druskininkuose

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Kitąmet
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Šeimos gydytojai
konsultuoja ir
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tiesiogiai
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Birželio 19–21
dienomis visi
Druskininkai taps
miestu-festivaliu
„KurortIN 2020“
Smagiai nusiteikusios, pasidabinusios ilgais sijonais, suknelėmis, skrybėlaitėms, druskininkietės ir kurorto viešnios plačiomis savo šypsenomis papuošė miestą/Justino Kygos nuotrauka

Išgirdusi apie Vilniuje prieš
5-erius metus pradėtą ir po Lietuvą plintančią gražią iniciatyvą – „Sijonuotos vasaros sutiktuves“, Birutė Matusevičienė,
Druskininkuose dabar labiau
žinoma kaip Plepi Ponia, sumanė ir Druskininkuose surengti
tokią akciją. Pradinė idėja surengti kamerinę – kiek leidžia
karantino sąlygos – šventę, ilgainiui išsiplėtė, ir praėjusį
penktadienį
Druskininkuose
pirmą kartą įvairios miesto erdvės prisipildė spalvų, geros
nuotaikos ir smagaus sijonais
vilkinčių moterų klegesio. Renginio iniciatorė B. Matusevičienė džiaugiasi, kad sulaukė idėją palaikančių bendraminčių
pagalbos. Jos papildė renginio programą ir suteikė jam dar
daugiau naujų spalvų.

Sėmėsi kūrybinio įkvėpimo
Šventės sumanytoja B. Matusevičienė pasakojo, kad renginys
tarsi pats pasibeldė į jos duris.
„Karantino laiku, kaip ir daugelis,
išgyvenau visą skalę jausmų: pasimetimo, nevilties, baimės, buvo
ir depresinių akimirkų, ir tikėjimo
ateities galimybėmis. Laiką skyriau gilinimuisi į Druskininkų istoriją, „Karantinines ekskursijas“
„vedžiau“ socialiniame tinkle „Facebook“. Kol dėmesį atkreipė vilniškių moterų kvietimas visoje
Lietuvoje pirmąjį birželio penktadienį švęsti vasaros sutiktuves.
Moteriškumo, moteriškos bendrystės idėja man buvo labai patraukli, taigi beliko organizuoti
renginį“, – prisiminė Birutė.
„Pragyvenome
pavasarišką
žiemą, žiemišką ir neviltimi sukaustytą pavasarį. Laikas sušil-

ti! Atsitieskime, nusišypsokime ir
švęskime gyvenimą! Vasara prasideda! Dabinkimės ilgais sijonais, suknelėmis, skrybėlaitėmis,
gėlėmis, šypsenomis. Išeikime
penktadienio pavakare savimi papuošti kurorto gatves! Skirkime
pasimatymus parkuose, kavinėse
savo draugėms, bendraklasėms,
kaimynėms,
bendradarbėms,
marčioms, anūkėms. Fotografuokimės gražiausiame kurorte, laimingiausioje kompanijoje, dalinkimės vaizdais su tais, kurių nebus
šalia. Ar pasiilgote bendravimo?“
– tokiais žodžiais organizatorės
kvietė į renginį.
Susidomėjusios juo, praėjusį
penktadienį moterys Druskininkuose šventė gyvenimą. Draugės, bendraklasės, kaimynės,

5 psl.

7 psl.
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Su didžiųjų sveikatinimo įstaigų vadovais aptartas
turizmo paslaugų teikimas bei rinkodaros planai

Viešasis transportas važiuoja
pagal savaitgalio tvarkaraštį

Savivaldybės vadovai susitikime su didžiųjų sveikatinimo, poilsio ir pramogų paslaugas teikiančių įstaigų atstovais aptarė turizmo aktualijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Savivaldybės vadovai susitiko su didžiųjų sveikatinimo, poilsio ir
pramogų paslaugas teikiančių įstaigų atstovais kalbėjosi,
kaip jiems sekasi atverti duris
turistams, kokia šiuo metu yra
užimtumo situacija, aptarė kitas turizmo aktualijas.
Susitikime kalbėta apie pandemijos įtaką turizmui, pasidžiaugta, kad Druskininkuose nebuvo
nė vieno šios pavojingos infekcijos atvejo.
Didžiosios sveikatinimo, poilsio
ir pramogų paslaugas teikiančios
įstaigos duris jau atvėrė arba at-

vers iki birželio pabaigos. Jų vadovai pažymėjo, kad laikomasi
maksimalių saugumo reikalavimų.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo verslo atstovams už geranoriškumą ir supratimą. „Suprantu,
kad veiklos sustabdymas keletui mėnesių – labai rimtas iššūkis
verslui. Suprasdami jūsų situaciją, norėdami padėti išsaugoti darbo vietas, Tarybai ketvirtadienį
teiksime sprendimą, kuriuo siūlome visam be išimties verslui mažinti mokestinę naštą – tris mėnesius atleisti nuo nekilnojamojo

turto ir žemės mokesčių“, – sakė
R. Malinauskas.
Susitikimo metu kalbėta apie
vasaros renginių planus, pristatyta kurorto gimtadienio, vyksiančio birželio 19-21 dienomis, koncepcija.
Taip pat atkreiptas dėmesys į
rinkodaros priemones, kurias Turizmo ir verslo informacijos centras planuoja taikyti šiais metais.
Daugiau dėmesio ketinama skirti
socialiniams tinklams, interaktyviems sprendimams, kurie padėtų pasiekti didesnę tikslinę auditoriją ne tik Lietuvoje, bet ir su
užsienyje.

Kitąmet Druskininkuose duris atvers
parduotuvė „Lidl“

Planuojama, kad prekybos centras „Lidl“ duris atvers iki kitų metų vasaros/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Savivaldybės vadovai
ir administracijos specialistai
susitiko su UAB „Lidl Lietuva“
atstovais ir aptarė būsimas investicijas.
Jau kitąmet Ateities rajono prieigose duris atvers naujas prekybos centras „Lidl“. Jį ketinama statyti daugiau kaip 20 metų
nenaudojamo buvusio viešbučio
„Sakalas“ vietoje.
„Aptarėme, kaip turėtų atrodyti
naujasis prekybos centras. Standartiniai pilki pastatai Druskininkams netinka. Suprantu, kad
šis prekybos centras turi vienodą koncepciją, tačiau mums labai svarbu, kad jo išorė darniai
derėtų prie kurorto erdvių, norime kuo natūralesnių medžiagų,
o kartu – ir išskirtinių sprendimų.

Džiaugiuosi, kad radome bendrą
kalbą ir jau netrukus „Lidl“ atstovai pristatys pastato vizualizacijas. Investuotojai Druskininkuose
visada yra laukiami – stengiamės
jiems sudaryti kuo patrauklesnes
sąlygas. Šiuo atveju taip pat esame numatę lengvatų, kad projektas būtų įgyvendintas greičiau“, –
sakė meras R. Malinauskas.
Susitikimo metu taip pat kalbėta apie šalia „Sakalo“ esantį daugiabučių namų kvartalą. Meras
pažymėjo, kad žmonės turi jausti
kuo mažesnį diskomfortą dėl šalia vykstančių statybų.
Planuojama, kad senojo „Sakalo“ pastato griovimo darbai prasidės dar birželio mėnesį. Jie bus
vykdomi darbo valandomis, pasirūpinus visomis priemonėmis,
mažinančiomis dulkėjimą. Taip
pat bus užtikrintas sklandus pri-

važiavimas prie daugiabučių.
Druskininkai garsėja savo išpuoselėtais želdynais – su „Lidl“
atstovais sutarta, kad, pastačius prekybos centrą, jis nuo šalia esančios gyvenamosios zonos
bus atskirtas želdiniais, taip pat
kalbėta apie šalia esančio skvero įrengimą. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė atkreipė
dėmesį, kad Druskininkuose yra
pasiteisinusi praktika sodinti jau
paaugintus – 3-4 metrų aukščio
– želdynus, kurie greičiau prigyja
ir estetiškai įsilieja į kurorto kraštovaizdį. Visi želdiniai prie naujojo prekybos centro taip pat turės
būti pritaikyti tai erdvei.
Preliminariai planuojama, kad
„Lidl“ statyba prasidės šių metų
rudenį, o duris prekybos centras
atvers iki kitų metų vasaros.

Nuo birželio 8 dienos viešasis transportas Druskininkų savivaldybėje važiuoja pagal savaitgalio tvarkaraštį, galiojusį iki karantino/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Informuojame, kad nuo birželio 8 dienos viešasis transportas Druskininkų savivaldybėje
važiuoja pagal savaitgalio tvarkaraštį, galiojusį iki karantino.
Pirmadienį-šeštadienį autobusai
važiuos šeštadienio tvarkaraščiu,
sekmadienį – sekmadienio tvarkaraščiu.
Viešojo transporto tvarkaraš-

čius rasite tinklapyje https://
www.stops.lt/druskininkai/
Išsamią informaciją apie Druskininkų savivaldybės viešąjį transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą aktualią informaciją
galite rasti Savivaldybės tinklapio
www.druskininkusavivakdybe.
lt skiltyje „Komunalinis ūkis“/
„Transportas“.

Druskininkų maudyklose vanduo
atitinka higienos normos
reikalavimus

Atlikti vandens kokybės tyrimai parodė, kad Druskininkų vandens telkiniuose vanduo
atitinka higienos normos reikalavimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vasaros sezono metu druskininkiečiai ir kurorto svečiai renkasi poilsį gamtoje bei pramogauja, maudydamiesi ežeruose
ir tvenkiniuose. Druskininkų
savivaldybėje maudymosi sezonas trunka nuo gegužės 15
d. iki rugsėjo 15 d.
Atsižvelgiant į tai, Druskininkų savivaldybėje kasmet siekiama užtikrinti saugią bei kokybišką
maudynėms aplinką – sistemingai atliekami mikrobiologiniai vandens kokybės tyrimai pagrindiniuose Savivaldybės vandens
telkiniuose, rūpinamasi, kad pastarieji atitiktų visus Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens
kokybė“ reikalavimus.
Kaip informavo Druskininkų savivaldybės gydytoja Eglė Sadaus-

kaitė, jau atlikti vandens kokybės
tyrimai parodė, kad Druskininkų
vandens telkiniuose vanduo atitinka higienos normos reikalavimus. „Maudytis yra saugu. Maudyklų vandens kokybė vertinama
pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles – nei vieni iš jų neviršijo leistinų normų. Vandens
kokybės tyrimai bus reguliariai
atliekami viso maudymosi sezono
metu kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 dienos, taip pat reguliariai
atliekami ir smėlio kokybės tyrimai“,– sakė E. Sadauskaitė.
Tyrimai atlikti Vijūnėlės tvenkinio
paplūdimyje, Ilgio, Latežerio, Avirio
ir Ašarėlės ežeruose, Alkos tvenkinyje bei Ratnyčios upelyje (K. Dineikos sveikatingumo parke).
Druskininkų savivaldybės informacija
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Paskelbtas buvusios „Nemuno“ sanatorijos pastatų
elektroninis aukcionas

Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė buvusios sanatorijos „Nemunas“ pastatų ir jiems priskirto žemės sklypo Liepų g. 1
viešą elektroninį pardavimo aukcioną/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė buvusios
sanatorijos „Nemunas“ pastatų (1328,45 kv. m., 1 520,44 kv.
m. ir 16 558,23 kv. m.) ir jiems
priskirto 2,1513 ha žemės sklypo Liepų g. 1 viešą elektroninį
pardavimo aukcioną.
Pastatuose galima įrengti ir poilsio (viešbutį), ir komercinės, ir gyvenamosios paskirties objektus.
Pastatas yra labai patrauklioje ir
patogioje vietoje pačiame Druskininkų centre, šalia Vandens, Gydyklų ir UNO nuotykių parkų bei
Lynų kelio.
Šiuo metu greta vykdomos ir Lietuvai reikšmingo objekto – moder-

naus Druskininkų kultūros centro
– statybos. Druskininkų Kultūros
centras atitiks visus aukščiausius
kokybės standartus, jame bus
įrengtos trys daugiafunkcės salės,
skirtos tarptautiniams renginiams,
koncertams, kinui, teatrui, verslo
konferencijoms.
Informacija apie aukcioną:
Bendra pradinė viso objekto
pardavimo kaina 3 199 353 Eur
(iš jų žemės sklypo kaina 254 957
Eur).
Registravimo į aukcioną mokestis – 500 Eur, garantinis įnašas –
50 tūkst. Eur.
Užsiregistruoti į elektroninį aukcioną galima, prisijungus prie

Skelbiami pakartotiniai Savivaldybės turto, skirto
laikinosioms prekybos vietoms ir paslaugoms
nuomos konkursai aukcionų būdu
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad 2020 m.
birželio 17 d. bus vykdomi Savivaldybės turto skirto laikinosioms prekybos vietoms ir paslaugoms teikti pakartotiniai nuomos konkursai
aukcionų būdu.
Nuomojamo turto sąrašas, konkursų vykdymo grafikas, aukcionų
sąlygos ir kita aktuali informacija skelbiama savivaldybės interneto
svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt/Veiklos sritys/Licencijų, leidimų išdavimas/Savivaldybės turto nuomos aukcionai.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 59 158.

Informacija gyventojams,
gaunantiems ES paramą
Nuo š. m. birželio 16 d. iki birželio 25 d. labdaros
ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą
maisto produktais ir higienos prekėmis nepasiturintiems
Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus ir higienos prekes kviečiami pateikusieji prašymus
iki š. m. gegužės 14 d.
Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti
kaukes ar kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo.
Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1 – birželio 17, 18, 22, 25
d. 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – birželio 16, 23 d.
16.30-18.00 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – birželio 19 d. 16.3018.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543
Druskininkų savivaldybės informacija

specialios interneto svetainės
www.evarzytines.lt
Registracija į aukcioną bus vykdoma birželio 15-17 dienomis.
Aukcionas vyks birželio 22 d. 9
val.-25 d. 14 val.
Išsamesnė informacija dėl aukciono: tel. (8 313) 59 158, el. paštas algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt
Visas elektroninio aukciono sąlygas rasite tinklapio www.druskininkusavivaldybe.lt
reklamos
skydelyje „Parduodami objektai“ ir aukcionų portale www.
evarzytines.lt: https://www.evarzy tynes.lt /evs/pages/auction.
do?id=224350&number=192259

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo
vaikų švietimo programų vasaros
atostogų metu finansavimui gauti
Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti Paraiškas
Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti.
Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (biudžetinės, viešosios
įstaigos, asociacijos ir kiti), fiziniai asmenys (laisvieji mokytojai), turintys teisę vykdyti švietimo veiklą.
Konkursui pateiktos Programos bus vertinamos, atsižvelgiant į prioriteto tvarka išdėstytus kriterijus:
1. numatančioms užimti daugiau vaikų;
2. turinčioms papildomų finansavimo šaltinių;
3. turinčioms socialinius partnerius;
4. numatančioms veiklos tęstinumą;
5. numatančioms užimti mokinius:
5.1. turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
dėl negalios;
5.2. gaunančius socialinę paramą;
6. programoms, kurių vykdytojai yra Švietimo teikėjai, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė
(laisvieji mokytojai).
Vaikų vasaros poilsio veiklas prašome planuoti nuo liepos 1 d. iki
rugpjūčio 31 d. Programos turi būti organizuojamos, vadovaujantis
galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės
operacijų vadovo sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis rekomendacijomis.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. birželio 16 d. imtinai
Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai) arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos, dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi
būti užrašyta „Paraiška Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti“ ir nurodytas Programos pareiškėjo pavadinimas.
Druskininkų savivaldybė numato skirti kiekvienam Druskininkų savivaldybės vaikui, dalyvaujančiam atrinktose vasaros poilsio programose, 50 eurų dydžio krepšelį.
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu
finansavimui gauti paraiškų teikimo konsultuojame telefonu (8 313)
53 372.
Programos paraiškos, išlaidų sąmatos formos, bei programų vertinimo kriterijai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.
druskininkusavivaldybe.lt
Laukiame Jūsų paraiškų.

Konsultacijų bankas

Šeimos gydytojai konsultuoja ir telefonu, ir tiesiogiai

Karantino laikotarpiu pasikeitė daugelio sveikatos paslaugų teikimas, kai kurių iš
viso buvome priversti laikinai
atsisakyti, tačiau medikų paslaugos yra ta sritis, be kurių
neįmanoma apsieiti.
„Mano Druskininkai“ redakcija sulaukė druskininkiečių skambučių ir laiškų, kuriuose buvo prašoma suteikti
daugiau informacijos apie tai,
kaip patekti pas medikus karantino metu, kaip gauti gydytojo specialisto konsultaciją,
kaip atlikti tyrimus.
Apie ligonių priėmimo tvarką karantino metu pasakoja
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC)
direktorė Eglė Matienė.
– Druskininkiečiai norėtų sužinoti, kokia šiuo metu yra patekimo pas šeimos gydytoją
tvarka?
– Pas savo šeimos gydytoją reikia registruotis telefonu. Tuomet
gydytojas gali suteikti konsultaciją telefonu arba paskirti laiką, kada ligonį priims tiesioginei
konsultacijai. Pasikalbėję su ligoniu, slaugytoja arba gydytojas
nusprendžia, ar užteks konsultavimo telefonu, ar būtina tiesioginiai pakonsultuoti, kokius tyrimus būtina atlikti. Pavyzdžiui, jei
ligonis skundžiasi širdies permušimais, šeimos gydytojas tikrai jį
pakvies kontaktinei konsultacijai

nurodymų tenka riboti pacientų skaičių, per dieną galime atlikti tik iki 100 tiesioginio kontakto konsultacijų. Taip pat turime
atskirti rizikos grupėms priklausančių ligonių srautą.
Prašome pacientų kantrybės ir
supratimo, tikrai nė vieno nepaliksime už durų ir be dėmesio.

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Eglė Matienė.

ir paskirs reikiamus tyrimus. Jei
paciento sveikatos sutrikimas,
šeimos gydytojo nuomone, nereikalaus tiesioginės konsultacijos, sprendimai bus priimami pokalbio telefonu ar internetu metu.
– Žmonės skundžiasi, kad
kartais prie PSPC durų susidaro ligonių eilė.
– Labai atsiprašome mūsų pacientų, kad kartais tenka šiek tiek
palaukti. Dėl pacientų ir medikų saugumo sąžiningai laikomės
Sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijų, atidžiai reguliuojame įeinančiųjų į poliklinikos patalpas srautus. Stengiamės, kad
ligonių srautai poliklinikos patalpose nesusidurtų, kad visiems
būtų saugu. Kiekvieną ligonį pas
gydytoją ar tyrimams palydi slaugytoja, stengiamės, kad ligoniai
patalpose nesusitiktų. Dėl SAM

– Druskininkiečiai domisi, kaip karantino laikotarpiu
atliekami tyrimai?
– Mes iškėlėme sau tokią užduotį – visus tyrimus pacientui atlikti per vieną dieną, kad
žmonės taupytų laiką ir mažėtų rizika užsikrėsti. Taip pat didiname atliekamų tyrimų apimtis, prailginome mėginių
paėmimo laiką, tyrimus galime
imti ne tik ryte, bet ir po pietų.
Sudarėme grafikus, kada šeimos gydytojai gali rašyti siuntimus tyrimams atlikti, kad laboratorijos darbas būtų tikslingas
ir efektyvus ir nesusidarytų fizinė laukimo eilė.
– Kaip galima patekti pas gydytojus specialistus?
– Reikia registruotis pas šeimos gydytoją, o šis nuotoliniu
būdu ar tiesioginės konsultacijos
metu nuspręs dėl siuntimo konsultacijai pas specialistą būtinybės. Gavęs siuntimą, pacientas
turėtų susisiekti su gydytoju specialistu ir suderinti vizito laiką ir
būdą.
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Savaitraščio Nr. 258
Bendra kvietimo teikti vietos
projektus suma 446 125,00 Eur
iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.dvvg.lt,
taip pat VPS vykdytojos būstinėje
adresu Jaunystės g. 17, Viečiūnų
mstl., Viečiūnų sen., LT-66492,
Druskininkų savivaldybė.
Kvietimas teikti vietos projektus
galioja nuo 2020 m. birželio 11 d.
9 val. iki 2020 m. rugpjūčio 11
d. 16 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos
projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės
adresu Jaunystės g. 17, Viečiūnų
mstl., Viečiūnų sen., LT-66492,
Druskininkų savivaldybė. Vietos
projektų paraiškos, pateiktos kitu
būdu (pvz. paštu, per kurjerį, el.
paštu), yra nepriimamos. Jeigu
tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio
juridinio asmens vadovas arba
tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas
tinkamu, jeigu jis pasirašytas ju-

ridinio asmens vadovo ir ant jo
uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Paraiškos ir jų priedai turi būti
užpildyti lietuvių kalba, kartu su
vietos projekto paraiška teikiami
priedai turi būti sudaryti lietuvių
kalba arba kartu turi būti pateiktas
oficialus vertimų biuro, įmonės ar
vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos
projekto paraišką (išskyrus išimtis,
nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti
vietos projektus ir vietos projektų
įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.):
Telefonu: +370 687 49038 (Alvydas Varanis), +370 615 84052
(Agnė
Jazepčikaitė-Gaidienė),
+370 607 69632 (Laima Krancevičienė)
Elektroniniu paštu: vvg@druskininkai.lt, VPS vykdytojos buveinės adresu Jaunystės g. 17, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., LT-66492,
Druskininkų savivaldybė

Daugumoje laiptinių matome jų valymo grafikus, tačiau retas
kuris randa laiko ir noro atlikti šį ne ypač mėgstamą darbą. Bet
tai mielai padarys mūsų gerai apmokyta komanda, naudodama
profesionalią įrangą!
Kodėl šiai paslaugai verta rinktis mus? Nes:
- mes laiptines išsiurbiame, o ne šluojame – tai žymiai švariau
(namo elektros nenaudojame!)
- dezinfekantu nuvalome turėklus, valome sienas, dujų vamzdžius
ir kitus nešvarius paviršius
- kartą per metus NEMOKAMAI išvalome laiptinės langus iš vidinės pusės ir tuos langus, kurie atsidaro iš lauko pusės
- kiekvienam aukštui skiriama atskira švari grindų šluostė, jos atvežamos drėgnos ir su valikliu, todėl nenaudojamas namo vanduo!
- laiptinė valoma kartą per savaitę – 4-5 kartus per mėnesį
- laiptinė po išvalymo pakvėpinama
- laiptinės valymas butui per mėnesį kainuoja apie 3,66 Eur, priklausomai nuo laiptinės dydžio ir gyventojų skaičiaus
Kokybiškai prižiūrint laiptines, kyla ir turto vertė!
Švari laiptinė – švarūs namai!
Dėl laiptinės valymo kainos ir kitos informacijos teiraukitės
tel. 8 641 27721 arba el. paštu info@litvala.lt

Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita). Tel. 8 656 94413

5

2020 m. birželio 11 d. .

Atkelta iš 1 psl.

Savaitraščio Nr. 258

Sijonuotos vasaros sutiktuvės – ir Druskininkuose

Kūrybinio įkvėpimo, idėjų moterys sėmėsi viena iš kitos, dalijosi savo pomėgiais ir veiklomis, šypsojosi, muzikavo, piešė, šoko, dainavo, diskutavo, skraidino svajones ir norus/Justino Kygos nuotraukos

bendradarbės, bendramintės susitiko pačioje Druskininkų kurorto širdyje, fotografavosi įvairiose
gražiausio Lietuvos kurorto erdvėse ir lankėsi „Sijonuotos vasaros‘20 sutiktuvės Druskininkuose“ renginiuose.
Smagiai nusiteikusios, pasidabinusios ilgais sijonais, suknelėmis,
skrybėlaitėms, gėlėmis ir žolynų
puokštelėmis, druskininkietės ir
kurorto viešnios plačiomis savo
šypsenomis papuošė miestą. Sijonuotos moterys mėgavosi vasaros pradžia, pramogavo, o tądien organizuotuose renginiuose
sėmėsi kūrybinio įkvėpimo, idėjų
kaip atrasti savitą stilių, puoselėti
moteriškumą, džiaugtis kiekviena
mums dovanota gyvenimo diena.
Atgaiva sielai
Pasveikintos Simonos Karauskaitės dainomis, restorano-muzikinio klubo „Druskininkų Kolonada“ lauko terasoje, šventės
dalyvės susibūrė bendrai nuotraukai. Visą vakarą jos galėjo mėgautis specialiu „Meniu
sijonuotosioms“, kvietusiu neišlaidaujant švęsti vasarą, skanavo
ledų ir kavos atnaujintoje „Beatos
virtuvės“ ledainėje. Su menininkių duetu „Kapt“ – mama ir dukra
Egle Vitoniene ir Ugne Vitonyte, moterys ir jų dukrytės žadino savo kūrybiškumą, liedamos
spalvingas akvareles, gamindamos skirtukus savo mėgstamai
knygai. O „Tuk Tuk Druskininkuose“ taip pat buvo mamų ir dukrų
paslaugoms.
Šventės dalyvės turėjo galimybę palepinti savo nosis natūraliais
eterinių aliejų, hidrolatų kvapais
su žolininke Reda Vaišnoriene,
pagilinti žinias apie aromaterapijos galias.
O pačios smalsiausios renginio dalyvės ekskursijoje su gidėmis Birute Matusevičiene (Plepi
Ponia Druskininkuose) ir Virginija Amšiejiene mėgino išsiaiškinti, kodėl viešbutis „Europa Royale
Druskininkai“ kartais vadinamas
„buvusiomis caro gydyklomis“, jei
pats caras Druskininkuose niekada nesilankė.
Susirinkusios prie muzikinio fontano moterys savo šios vasaros
svajones ir norus paleido skrieti balionais aukštyn ir nuskubėjo
į viešbučio „Regina“ vidinį kiemelį
vasaros šokiui. Vadovaujant Jurgitai Keršienei, merginos ir moterys judėjo šokio ritmu linksmai nusiteikę. Ir visai nesvarbu buvo, jei

to šokio nemoki! „Na ir kas, kad
nepataikau šokio žingsnelio ar judesio. Juk atėjau linksmintis. Tą ir
dariau“, – mintimis dalijosi viena
iš šventės dalyvių Rūta.
Į šokio pamoką susirinko ir moterys, kurios dabar šokti mokosi
pas Povilą Lapinską.
O šokių mokytoja Jurgita dar
prieš dešimtmetį Druskininkuose buvo subūrusi kolektyvą. Moterys mokėsi šokti linijinius šokius
tuomet, kai jie dar tik populiarėjo,
tobulėjo, drauge važinėjo į šokių
festivalius. Taigi penktadienio vakarą ir mokytoja, ir buvusios jos
kolektyvo šokėjos džiaugėsi galimybe susitikti. Prie jų prisijungė
ir moterys, kurios dabar lanko K.
Dineikos parke organizuojamas
mankštas ir ten tobulina savo šokio įgūdžius. Po šokio pamokos
atsikvėpti ir padiskutuoti, kuo domisi šiuolaikinė moteris, renginio
dalyvės susirinko viešbučio restorane.
„Nuostabus buvo laikas. Moteris tarp žmonos ir mamos pareigų
kartais pamiršta, jog ji yra dar ir
moteris. Skirkime, mielosios, laiko ir sau. Tam ir ryžausi – pakeliauti į Druskininkus iš Suvalkijos,
nes tai – mano laikas“, – po renginio sakė Gitana Balčiūnienė.
Apie pomėgio galią
O tuo metu kitos moterys dalyvavo muzikos ir pašnekesių vakare,
kurį vedė Ramunė Žilienė. „Apkabinkime dieną muzika“, – taip
Ramunė pavadino savo prisistatymą. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ erdvėse skambėjo M. K. Čiurlionio, F. Šopeno, M.
Moškovskio, M. K. Oginskio, D.
Kučinsko kūriniai. Pianino garsus
keitė Ramunės Žilienės pasakojimai apie muziką ir apie tai, kaip
gera turėti savo hobį, dalijosi mintimis apie pomėgio galią. Visos
kartu moterys pasiklausė ir smėlio laikrodžio – laiko tekėjimo/byrėjimo – tylos, trikdomos tik šilto
vasaros lietaus barbenimo.
Ar esate klaususios tylos? Susitikime su Ramune moterys turėjo
tokią galimybę.
„Pastačiau pradžioje laikroduką ant pianino ne tik todėl, kad
jausčiau renginio laiką, kad disciplinuotų, bet dar ir simboliškai
– pagal renginio temą: ar branginu savo gyvenimą, ar myliu save,
ar moku būti laiminga? Geriausia diena yra ši. Kiekviena laiko
smiltelė yra brangi, neįkainojama... Ir nepakartojama, tačiau tai

ir yra žaviausia. Stengiuosi, kad
kiekviena mano gyvenimo diena
būtų pasveikinta ir apkabinta. Su
Gyvenimo šventės vėliava muzikinių pašnekesių vakare „Apkabinkime dieną muzika“ išdrįsau
truputį atverti ir savo pianistinės
kūrybinės dirbtuvės užkulisius:
papasakojau, kodėl Moriso Moškovskio etiudas „Virtuozinis“ (Nr.2,
g-moll , op.72) man tapo pastarųjų 13 karantino savaičių iššūkiu. Kasdien, atkakliai ir kantriai
mokiausi, norėdama pradžiuginti
namiškius šiuo efektingu kūriniu,
gražia muzika. O „Sijonuotos vasaros sutiktuvių“ šventėje mielai jį
paskambinau klausytojoms. Buvo
smagu pademonstruoti sau mesto

iššūkio rezultatą. Gera turėti hobį,
gera dalintis. Ačiū klausiusiems!“,
– po renginio įspūdžiais dalijosi R.
Žilienė.
Šventę susikūrė pačios
Renginio iniciatorė B. Matusevičienė džiaugėsi, kad moterys pačios sau susikūrė šventę: „Smagu, kad Druskininkuose yra tiek
iniciatyvių moterų, kurios kūrybinio įkvėpimo, idėjų semiasi viena
iš kitos, dalijasi savo pomėgiais
ir veiklomis, šypsosi ir tarsi skraidina svajones ir norus. „Sijonuotos vasaros‘20 sutiktuvės Druskininkuose“ būtų buvę gal kitokios,
jei nebūtų buvę šių moterų, kurios
įkvepia, augina ir saugo. Dėkinga

Visatai už visą būrį moterų, draugių, pažįstamų, kurios sukasi su
manimi toje pačioje gyvenimo orbitoje, tuo pačiu laiku. Dėkinga ir
už tai, kad būrys tik didėja ir gyvenimas tik gražėja“.
Renginio organizatoriai – Plepi Ponia Druskininkuose, Natalija
Valentienė, „Regina Hotel Druskininkai“ ir VšĮ Sūrūs vėjai. Savanoriškai prisidėjo Jurgita Keršienė,
Simona Karauskaitė, Ramunė Žilienė, Ugnė Vitonytė, Eglė Vitonnienė, Reda Vaikšnorienė ir „Tuk
Tuk Druskininkai“.
Parengė Laima Rekevičienė
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Atrask savo profesiją mokymo centre „Žirmūnai“
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas (toliau – PMCŽ) yra sėkmingai veikianti ir nuolat auganti organizacija, kuri prisitaiko
prie rinkos pokyčių švietimo
sistemoje, gilinasi į darbo rinkos poreikius ir kasmet papildo siūlomų mokytis programų
sąrašą naujomis, aktualiomis
programomis.
Šiuos metus pradedame atsinaujinę ir galime pasiūlyti naujas
modulines programas: staliausdailidės (2 m.), automobilių
elektros įrengimų remontininko (2 m), svečių aptarnavimo
darbuotojo (1.5 m.), socialinio darbuotojo padėjėjo (2 m.)
programos. Taip pat galite rinktis masažuotojo (2 m.), slaugytojo padėjėjo (1 m.), siuvėjo (2 m.),
virėjo (1 m.), padavėjo ir barmeno
(1 m.) programas.
Staliaus-dailidės, virėjo, padavėjo ir barmeno programas galite
rinktis, jau baigę 10 klasių ar norėdami persikvalifikuoti. Visas kitas programas galite rinktis, baigę 12 klasių.
Rinkis staliaus-dailidės profesiją
Staliaus-dailidės profesija yra
viena iš seniausių ir garbingiausių. Iš medžio žmonės statė namus, bažnyčias, gamino baldus
ir indus, namų apyvokos daiktus
ir įrankius. Mediena yra viena seniausių ir mėgstamiausių žmonijos
statybinių bei apdailos medžiagų.
Ją apdirbti daug lengviau nei, pavyzdžiui, akmenį. Be to, mediena
yra graži, ekologiška ir tvirta.
Šiandien stalių-dailidžių profesija – visiškai moderni. Specialistai yra labai paklausūs statybose ir įmonėse, jie pjauna, obliuoja,
gręžia, frezuoja medieną elektriniais įrankiais, dalyvauja statant
ir remontuojant būstus, tiltus ir kitus statinius. Jie montuoja sienas,
laiptus, grindis ir lubas, taip pat
gamina ir montuoja gegnes, sijas,
santvaras, pastolius, grindų lentas, turėklus ir tvoras. Staliai-dailidės gamina baldus, dirba įmonėse, užsiimančiose medinių langų,
durų ir kitų medienos gaminių gamyba, dirba statybos objekte, medienos apdirbimo įmonėse arba
gali vykdyti individualią veiklą.
Staliui-dailidei svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas,
atsakingumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, kūrybingumas, organizuotumas, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje.
Šiandien įmonėms labai reikalingi
jauni specialistai, gebantys mąstyti, turintys įgūdžius dirbti su mediena ir norintys tobulėti šioje srityje.
Rinkis automobilių elektros
įrengimų remontininko profesiją
Nauja profesija – automobilių
elektros įrengimų remontininkas.
Automobilių elektros įrengimų remontininkas turi išmanyti automobilio agregatų, mechanizmų ir sistemų paskirtį, sandarą, veikimą,
diagnozuoti automobilio elektros
įrenginių techninę būklę, nustatyti
gedimus ir jų priežastis, atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus,
žinoti automobilių elektroninių valdymo sistemų sandarą, veikimą,
atlikti jų diagnostikos ir techninės
priežiūros darbus. Jis taip pat turi
gebėti naudotis technine literatūra,
informacinėmis technologijomis,
skaityti automobilių detalių, mazgų
darbo ir surinkimo brėžinius, principines ir montažines automobilių
elektros įrenginių schemas.

Klijuoju plyteles. Tel. 8 610 66734
Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Automobilių žibintų ir kėbulų poliravimas.
Tel. +37061066734
Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!
Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599
Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 663 57205

Automobilių elektros įrengimų remontininkas – nauja perspektyvi profesija

Parduodamas 6 arų žemės sklypas Jaskonių kaime,
Miglos g. 4. Kaina - derinama.
Tel. 8618 14474, www.asimonas.com

Šiais metais staliaus-dailidės specialybę gali rinktis asmenys, pabaigę 10 klasių, ir įgyti dvigubą kvalifikaciją

Automobilių elektros įrengimų
remontininkas naudojasi automobilių techninės priežiūros technologine įranga ir įrankiais, elektrinių
parametrų matavimo įranga, elektroninių valdymo sistemų diagnostine įranga, šaltkalvio įrankiais,
moka dirbti mažaisiais mechanizmais (gręžimo, metalo pjovimo, šlifavimo, galandinimo, presavimo ir
kita įranga), litavimo įranga.
Automobilių elektros įrengimų
remontininkas galės dirbti individualiai ir grupėse įvairiose automobilių techninės priežiūros ir
remonto paslaugas teikiančiose
įmonėse, užsiimti smulkiu verslu.
Rinkis socialinio darbuotojo
padėjėjo profesiją
Socialinio darbuotojo padėjėjo
programa sudaro galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių
paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų)
teikimo, asmens higienos įgūdžių
palaikymo, socialinių paslaugų
poreikio analizavimo, socialinio
darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių
taikymo, socialinių projektų rengimo srityse.
Kvalifikaciją įĮgiję asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose,
įvairaus tipo ligoninėse, slaugos
namuose, vaikų namuose, vaikų,
jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės
namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat
užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.
Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus
asmuo) bei jų šeimos, senyvo
amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys
vaikai, vaikai netekę globos ir kiti.

Socialinio darbuotojo padėjėjui
darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų
klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka. Socialinių
paslaugų teikimas grindžiamas
socialinėmis ir krikščioniškomis
vertybėmis, socialinio darbuotojo
principais, etikos normomis, reikalaujančiomis ypatingo, pagarbaus požiūrio į kiekvieną klientą ir
jų poreikių tenkinimą.
Rinkis svečių aptarnavimo
darbuotojo profesiją
Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam
darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios
įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti,
paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti kitas maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas, prižiūrėti
bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.
Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo
darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti
mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir
kitose apgyvendinimo paslaugas
teikiančiose įmonėse, tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas
svečiams (priimti drabužius skalbti,
lyginti juos ir kita).
Kiekviena profesija yra kažkuo
savita ir patraukli. Atraskite savąją mūsų Centre. Visus, norinčius
mokytis, kviečiame registruotis:
profesinis.lamabpo.lt iki rugpjūčio 7 d./iki rugpjūčio 12 d. (turintiems vidurinį išsilavinimą)
Susidomėjusius
prašome
kreiptis:
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas, Vilniaus al. 30, Druskininkai, 2 a., mob. tel. 8 679 70 770
El. paštas druskininkai@mczirmunai.lt, www.mcdruskininkufilialas.lt

Kanalizacijos ir santechnikos darbai.

Tel. 8 656 21154

Vilkės golfo aikštynas (Kamorūnų kaimas)
priimtų į darbą klubo administratorių (-ę)
Darbas – slenkančiu grafiku, atlyginimas – valandinis.
Į darbuotojo funkcijas įeina klientų aptarnavimas,
darbas prie baro ir kita

Tel. 8 655 44649

Restoranas „Romnesa“ ir Sodyba „Ignė“ jau dirba.
Iki malonaus susitikimo 4 km nuo Druskininkų,
Vienkiemių g. 3, Jaskonys. Tel. +370 6060 0016
SAVIVARČIO PASLAUGOS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!
Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas,
išvežame šiukšles, pervežame baldus.
Tel. 8 673 93725
Kokybiškai atliekame buto remontus, restauruojame vonias,
santechnikos darbai. Tel. 8 607 38627

Atliekame apdailos ir statybos darbus.
Tel. 8 662 54809
Pjaunu žolę, tvarkau apleistus sklypus.
Tel. 8 608 70658
Perku tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir kitus automobilius,
motociklus „Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8 673 77521

Parduodamas 40 arų namų valdos sklypas
miške 5 km nuo miesto ribos netoli Nemuno.
Ne vienkiemis, elektra šalia sklypo, geras privažiavimas. Kaina – 10 500 Eur.
Tel. 8 602 28830
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Po kaimynų langais – varnų jauniklio egzekucija
„Puikiai žinome, kad neturime
teisės žudyti – nei vabalo, nei
paukščio. Bet kartais dėl žiauraus
žmogaus rankos ta gyvybė užgęsta didelėse kančiose, net nepasidžiaugus juo. O tai, kas praėjusią savaitę vyko po mūsų namų
langais – netelpa į jokius padorumo ir žmogiškumo rėmus“, – susijaudinusi pasakojo Vytauto gatvės gyventoja Daiva. Ji ir kitos
kaimynės negalėjo likti abejingos
varnų jauniklio egzekucijai, surengtai prie Vytauto gatvės 11-ojo
namo ir apie tai pranešė „Mano
Druskininkai“ redakcijai.
„Jis dar nemokėjo skraidyti, todėl abiejų tėvų buvo akylai stebimas, kai strikinėjo žeme. Pasirodžius katinui ar šuniui, varnos
sukeldavo tokį sąmyšį, kad šie pabėgdavo neatsisukdami. Tačiau
nuo žmogaus savo jauniklio varnoms apsaugoti nepavyko“, – pasakojo moterys.
Gavę pranešimą, šiuo įvykiu susidomėjo ir policijos pareigūnai,
gyvūnų gerove besirūpinančios
organizacijos.
Bandė tramdyti senolį
Ponia Daiva pasakojo, kad vieną praėjusios savaitės rytą ji prie
Vytauto g. 11-ojo namo vedžiojo
savo šuniuką ir pamatė prie namo
skraidantį ypatingai garsiai kranksinčių varnų būrį.
„Pamačiau, kaip mūsų senjoras
kaimynas lazda daužo ant žemės
nukritusį mažą varnų jauniklį. Pabandžiau jį sudrausminti, sakiau,
kad nederėtų mušti paukštelio,
tačiau jis į tai nereagavo ir toliau
lazda dirbo savo juodą darbą. Jis
sakė, kad per daug čia varnų, todėl reikia jas pamokyti. Varnos
skraidė aplink jį, galvojau, kad jos
senolį užpuls, tačiau paukščiai tik
skardžiai kranksėjo ir suko ratus,
bandydamos pagelbėti mažajam
varniukui“, – pasakojo Daiva.
Paskui senolis lazda prispaudė
varniuką prie žemės ir vargšelis
nugaišo.
Tačiau tuo egzekucija nesibaigė. Kaimynas numetė savo auką
į krūmus, augančius po kaimyno
balkonu. O vakare varniuko gaišena buvo pakabinta ant virvutės,
prieš „didvyrio“ langus.
„Man sunku suprasti tokį garbaus amžiaus žmogaus elgesį.
Jei taip būtų padarę vaikėzai, tai
iš dalies galėčiau suprasti, bet dabar – ilgą gyvenimo kelią nuėjęs
žmogus. Keista ir liūdna“, – sakė
įvykio liudininkė.
Policija tikslina aplinkybes
Apie tokį senolio elgesį buvo
pranešta policijos pareigūnams.
Alytaus vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio
vedėja vadovė Kristina Janulevičienė teigė, kad birželio 4 dieną,
apie 22 val. policija yra gavusi
pranešimą apie tai, jog Druskininkuose, Vytauto gatvėje, žmonės
matė medyje ant virvės pakabintą paukštį.
„Pagal šį pranešimą policija šiuo
metu atlieka aplinkybių patikslinimą. Pranešime buvo užsiminta
apie tai, kad paukštis buvo užmuštas, tačiau mes to negalime nei patvirtinti, nei paneigti, reikia viską išsiaiškinti“, – sakė K. Janulevičienė.
Policijos atstovės teigimu, kai bus
patikslintos aplinkybės, tuomet
bus priimtas sprendimas – pradėti ar nepradėti ikiteisminį tyrimą dėl
žiauraus elgesio su gyvūnais.
Parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

Varnos laikomos vienais iš protingiausių paukščių/Laimučio Genio nuotrauka

Atšaukiamas Lietuvoje
paskelbtas karantinas
Vakar Vyriausybės posėdyje priimtas sprendimas
atšaukti karantiną nuo 2020
m. birželio 16 d. 24.00 val.,
tačiau palikta paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl
koronaviruso
(COVID-19)
plitimo grėsmės. Vyriausybė paliko (neatšaukė) ir paskelbtą trečią (visiškos parengties) civilinės saugos
sistemos parengties lygį.
Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki
2020 m. liepos 16 d. pratęsta
laikina vidaus sienos kontrolė,
vykdant į Lietuvos Respubliką
atvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos: tarptautiniuose oro uostuose ir Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste. Tai
reiškia, kad bus tikrinami tik atvykstančių lėktuvais arba keltais asmenų pasai. Atvykstančių sausumos keliais asmenų
pasai nebus tikrinami.
Vyriausybė taip pat pritarė, kad nuo birželio 12 d. būtų
panaikinta sienos kontrolė su
Lenkijos Respublika. Į kaimyninę šalį galima bus vykti nenurodant jokių pagrindžiančių
priežasčių, taip pat nereikės
laikytis izoliacijos
Švietimo srityje atšaukus karantiną saugos reikalavimai
bus taikomi tik veikloms, kurios bus vykdomos vasarą:
ikimokykliniam, priešmokykliniam ugdymui ir neformaliajam vaikų švietimui.
Paslaugos teikiamos, prekyba viešose prekybos vietose,
veikla laisvalaikio ir pramogų
vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų,
naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (ka-

zino) ir lošimo automatų, bingo
salonų darbo veikla, kultūros,
pramogų, sporto ar kiti renginiai turi būti organizuojami ir
vykdomi laikantis žmonių srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos bei asmens apsaugos
priemonių naudojimo sąlygų.
Renginiuose pamažu kas dvi
savaites bus didinamas juose galinčių dalyvauti asmenų
skaičius.
Nuo birželio 17 iki 30 dienos
renginiai gali būti organizuojami ir vykdomi atvirose erdvėse, juose dalyvaujant iki 700
žiūrovų ir (ar) dalyvių, o uždarose erdvėse – iki 150 (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, aukšto meistriškumo
sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo
sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir
aptarnaujančio personalo).
Liepos 1-16 dienomis atvirose erdvėse organizuojamuose
renginiuose galės dalyvauti iki
1000 dalyvių, uždarose erdvėse – iki 200.
Gydymo įstaigų veikla organizuojama reguliuojant pacientų ir lankytojų srautus, racionaliai paskirstant infrastruktūros,
materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius.
Gydymo paslaugos gali būti
teikiamos tik tada, kai įstaigos
parengia ir su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru
suderina įstaigos planinių stacionarių ir ambulatorinių paslaugų planą.
„Mano Druskininkai“
informacija

Šio Vytauto gatvės namo gyventojai praėjusią savaitę tapo žiauraus elgesio su gyvūnais liudininkais/Laimučio Genio nuotrauka

Kankintojas galimai turi psichikos problemų
Brigita Kymantaitė, Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė: „Varnų jauniklio nužudymas – akivaizdus žiauraus
elgesio su gyvūnais pavyzdys. Gerai, kad kaimynai į tai greitai sureagavo ir informavo apie šį atvejį pareigūnus. Tai, kad žmogus ne tik
nukankino paukštį, bet paskui dar ir viešai išeksponavo savo kankinimo rezultatą, pakabindamas varniuko gaišeną ant virvutės viešoje vietoje, rodo, jog šis asmuo galimai turi rimtų psichikos problemų.
Kadangi šiuo atveju buvo liudininkų, todėl neturėtų būti sunku įrodyti
žiauraus elgesio su gyvūnais faktą. Tenka pastebėti, kad mūsų visuomenė tampa vis nepakantesnė tiems žmonėms, kurie žiauriai elgiasi
su gyvūnais. Kadangi daugelis naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis, tai viešojoje erdvėje nuolat atsiranda vaizdų apie kankinamus
gyvūnus. Tai leidžia operatyviai reaguoti į tokius atvejus ir nubausti
gyvūnų kankintojus“.
Numatytos griežtos bausmės
„Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas – užtraukia
baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų su
gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.
Žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui
(gyvūnams) gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo trijų
šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su
gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno
tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo“, – Lietuvos Respublikos Administracinio nusižengimo kodekso
90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

Reikalingas patyręs sodininkas prižiūrėti sodo augalus.
Tel. 8 698 40430
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REIKIA PINIGŲ?

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas
UAB „LSV Intergroup“

Renginiai
Birželio 19 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje – literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras ,,Prieš išskrendant
man ir tau...“, skirta poetams Vytautui Bložei ir Nijolei Miliauskaitei atminti (V. Bložės 90-mečiui ir N. Miliauskaitės-Bložienės 70-mečiui)

Parodos

Iki birželio 28 d. V. K. Jonyno galerijoje eksponuojama Gerardo Raito
Šatūno paroda „Ezoterika“ (Turistų g.
9, Druskininkai)
Iki liepos 1 d. V. K. Jonyno galerijoje eksponuojama Aido ir Leono
Striogų paroda „Dviese“ (Turistų g. 9,
Druskininkai)
Iki liepos 1 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda „Čiurlionio
namų trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 35,
Druskininkai)

Š. m. birželio 17 d. (trečiadienis), 17:30 val. prie garažų bendrijos administracinio namuko kviečiamas visuotinis garažų bendrijos
„Vairas“ narių susirinkimas. Informacija apie susirinkime svarstomus
klausimus yra paskelbta bendrijos skelbimų lentoje.
Prašome visus narius dalyvauti!

Darbui restorane „Romnesa“ Druskininkuose
reikalingi virėjai. Darbas pamaininis.
Kreiptis tel. 8 614 44445
Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Statybos įmonei reikalingi apdailininkai, plytelių klojėjai.
Tel. 8 687 41202

Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama paroda „Menas ir meno edukacija Japonijoje“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Druskininkų miesto muziejuje veikia paroda „Stanislavas Moniuška –
aštuoniolika kūrybos ir meilės metų
Vilniuje“, skirta kompozitoriaus S.
Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio g. 59)
Iki liepos 4 d. Amatų centre „Menų
kalvė“ veikia Onutės Zakarienės kūrybinių darbų paroda „...aš taip noriu...“. Birželio 19 d. 17 val. numatomas susitikimas su autore (M. K.
Čiurlionio g. 27)
Viešojoje bibliotekoje iki birželio
22 d. veiks spaudinių paroda ,,Lietuvos žydų kelias“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams
Viešojoje bibliotekoje iki birželio
30 d veiks fotografijų paroda iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų „Už Uralo, žemės galo..“, skirta
Gedulo ir vilties dienai. Paroda veiks.
Iki liepos 1 d. V. K. Jonyno galerijoje eksponuojama Aido ir Leono
Striogų paroda „Dviese“ (Turistų g. 9,
Druskininkai).
Iki liepos 1 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda „Čiurlionio
namų trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 35,
Druskininkai)
Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama paroda „Menas ir meno edukacija Japonijoje“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 687 93693
Nuomojama traliuko priekaba: 2 ašių, masė – 700 kg, bendra
masė – 2700 kg. Valanda – 5 Eur, para – 15, 1 mėn. – 300 Eur.

Tel. +370 678 43912

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

Tel. 8 686 80106

10

2020 m. birželio 11 d.

Savaitraščio Nr. 258
Skubiai parduodu namą su
7,13 arų sklypu Leipalingio
miestelyje. Kaina – 14 000 Eur.

Tel. 8 616 48116

MK Įtempiamos
Lubos

# Įtempiamos lubos Jūsų
mieste
# Baltos, matinės, satino
# Didelė spalvų paletė
# Greitai ir kokybiškai
# Matavimas ir konsultacija nemokama
FB/MK Įtempiamos lubos
+37062279518

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita)
Tel. 8 685 05537

Tel. 8 605 014 84

Automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas.
Paruošime Jūsų automobilį Techninei apžiūrai.
Gardino g. 90, Druskininkai. Tel. 8 650 23988
Siūlomas nuolatinis darbas su traktoriumi. Tik su patirtimi.
Kreiptis tel. 8 601 00292

Superkame menkaverčius krūmynus iš apleistų pievų nuo
1 ha, sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas iš
kirtaviečių ir išsitraukiame patys. Tel. 8 645 88807

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008
Skubiai parduodamas naudotas minkštų baldų komplektas: sofa-lova, 2 foteliai, 2 pastatomos spintelės, knygų
spinta su stikliniu fasadu, vaikų kambario baldai: dviguba
lova, patalynė, integruotas darbo stalas. Tel. 8 687 81882

Tel. (8-620)65577
GRINDŲ
BETONAVIMAS

Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Vidaus statybos ir apdailos darbai, plytelių
klijavimas, glaistymas. Tel. 8 622 33034

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

Parduodamas geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur, tel. 8 604 65850

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982

Automobilių dirbtuvėms reikalingas autošaltkalvis, galintis
remontuoti automobilių važiuokles. Tel. 8 612 68057

Liejame gręžtinius
pamatus.

Tel. 8 682 00300
Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460
Parduoda 30 arų namų
valdos sklypą su elektra, 10 km nuo Druskininkų (Vilkanastrai),
netoli Baltojo Bilso
ežero.
Geras privažiavimas
(asfaltas).

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295

Tel. 8 687 18489

Atliekame visus vidaus
apdailos, remonto ir
kitus statybos darbus.
Tel. 8 675 90775

Paminklai, kapaviečių
tvarkymas, senų kapaviečių
restauravimas, teraso
gaminiai.
Tel. 8 604 08111

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
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Pasveikinti konkurso „Kaimynų kaimynas“
dalyviai

Užuojautos
Išėjus į Amžinybę Angelei Jaskelevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą.
Tegul lydi Jus stiprybė ir dvasios paguoda
šią skaudžią netekties valandą.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus Onai Čaplikienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Daivą ir sūnų Dainių.
D. ir G. Petrauskai
Kiekvienas palieka pėdas žemėje,
kai einame laukais.
Jei gilios – jos išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais. ( J.Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Česlovą Šestak dėl brolio mirties.
DNSB „Gojus“ gyventojai

Druskininkų policijos komisariate pasveikinti konkurso „Kaimynų kaimynas“ dalyviai/PK archyvo nuotrauka

Birželio 5 dieną Druskininkų policijos komisariate pasveikinti konkurso „Kaimynų
kaimynas“ dalyviai. Konkurso tikslas buvo pastebėti šalia
savęs kuo nors ypatingą žmogų – kaimyną, vertą, kad apie jį
sužinotų ir kiti. Juk šalia mūsų
gyvena daug įdomių žmonių. Vienas leidžia laiką, skirdamas jį įdomiam hobiui, kitas daug domisi šalies ar savo
krašto istorija, taigi tokio žmogaus tiesiog įdomu pasiklausyti. Yra žmonių, kurie visa
širdimi atsidavę savo profesijai ir savo ryžtu užkrečia kitus,
o yra tokių, kurie tiesiog spin-

duliuoja šilumą, ir jų buvimas
aplinkiniams suteikia jaukumo
ir pasitikėjimo.
Leipalingietė Ramunė Janeikienė pasidžiaugė savo kaimynais Jonu ir Rima Židžiūnais,
ricieliškiai Jurgita ir Aurimas
Gudaičiai nepagailėjo gražių žodžių apie savo kaimynus Laimą
ir Algį Leknickus. Neliko nepastebėta ir Švendubrės bendruomenės pirmininkė, visuomet
energinga ir visuomeniška Vaida Grigelytė, kuriai gražių žodžių negailėjo jos kaimynė Danguolė Pačkauskaitė.
„Tam, kad pelnytum kaimynų
pasitikėjimą, reikia įdėti nema-

žai pastangų. Galima tik pasidžiaugti tuo, kokiais gražiais žodžiais buvo pristatyti kaimynai!“,
– sveikindamas konkurso dalyvius, sakė Druskininkų policijos
komisariato viršininkas Gintaras
Krasnickas.
Visiems konkurso dalyviams
buvo įteiktos atminimo dovanėlės. Tikimės, kad šis konkursas
taps tradiciniu, todėl kviečiame
visus atkreipti dėmesį į savo kaimynus. Kiekvienas žmogus yra
kažkuo ypatingas, tereikia tai pastebėti. Lauksime gausaus dalyvių būrio ir kitais metais.
Druskininkų PK informacija

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta,
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose teritorijose, sunkiai
prieinamose vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416
Lazdijų r. Gudelių kaime nebrangiai parduodama
sodyba su 52 arais žemės. Tel. 8 673 77414
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško dirbti
pilnu etatu kelių priežiūros darbininko.
Dėl išsamesnės informacijos
kreiptis tel. (8 313) 51405

Perkame miškus su
žeme arba iškirtimui,
žemės sklypus.

Tvarkome dokumentus.

Tel. 8 625 80008

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2020.06.12 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio teisuoliai.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas.
00:30 Nepalūžęs.
02:40 Klausimėlis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 Šoka Lietuva (kart.).
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gyvenimo išdaigos“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Madagaskaras 3“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS
„Nepriklausomybės diena. Atgimimas“.
23:40 PREMJERA „Banga žudikė“.
03:00 „Fenikso skrydis“.
04:55 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:45 „Tai – mes“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Atsargiai - moterys!“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Nojaus laivas.
23:50 Meilužis iš Pietų.
01:50 Baltųjų rūmų šturmas.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:25 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai. Odesa”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 4 kampai.
17.30 Pagaliau savaitgalis.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvigubas gyvenimas“.

22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.20 Bušido ringas.
02.40 „Mentų karai. Odesa”.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 4 kampai.
04.30 Pagaliau savaitgalis.
04.55 Bušido ringas.
05.30 Nauja diena.
06.00 „Pone prezidente”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Rokis Balboa.
23:35 Sukeisti žudikai.
01:15 „Kobra 11“.
02:05 „Iš visų jėgų“.
02:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:40 Programos pabaiga.

2020.06.13 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Euromaxx.
06:35 Pasaulio puodai.
07:30 Supermokytoja.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Vilties
vandenynas. Amerikos povandeniniai
turtai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 4.
13:35 Klausimėlis.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 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 Vasaros festivaliai.
22:30 Blogi žodžiai.
24:00 Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas.
02:05 Vedybos su kliūtimis.
03:35 Pasaulio dokumentika. Vilties
vandenynas. Amerikos povandeniniai
turtai.
04:20 Šoka Lietuva (kart.).
04:35 Supermokytoja.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Tėvų darželis“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Ežiukas Bobis“.
12:55 „Juros periodo augintinio nuotykiai“.
14:35 „Vedybų planuotoja“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Pito drakonas“.
21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Šventa vieta“.
23:50 „Nepageidaujami genai“.
01:45 „Nesunaikinami 3“.
03:55 „Sučiupus nužudyti“.
05:40 „Rouzvudas“.

mingi“.

07:00 „Tomas ir Džeris“.
07:30 „Saugokis meškinų“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:20 „Neramūs ir triukš-

08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Nuotykių metas“.
09:35 „Bunikula“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Madagaskaras.
11:45 Denis - grėsmė visuomenei.
13:45 Septynios minutės po vidurnakčio.
15:55 Didžiosios motušės namai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris
ir paslapčių kambarys.
22:40 Puertorikiečiai Paryžiuje.
00:20 Savigynos mokykla.
01:50 Nojaus laivas.
04:05 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 4 kampai.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Grilio skanėstai.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Grilio skanėstai.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 „Pasaulis iš viršaus“.
04.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.40 Gyvenimas.
05.20 Pinigų karta.
05.40 Bušido ringas.
06.00 Oponentai.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:50 „Reali mistika“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:15 „Kas žudikas?“.
18:30 „Juodasis sąrašas“.
19:30 Labdaros renginys „Pasidalink“.
22:35 MANO HEROJUS Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys.
00:45 AŠTRUS KINAS Kautynės
mažajame Tokijuje.
02:10 Rokis Balboa.
03:50 Programos pabaiga.

2020.06.14 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gedulo ir Vilties diena. Šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos.
11:15 Misija Sibiras‘17: iš mokyklos
suolo į ekspedicijos traukinį.
11:55 Valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje.
12:20 Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija Aukų gatvėje Vilniuje.
13:20 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“. Lietuva – Izraelis.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.

20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Super Džonis.
23:00 Stebuklas.
00:30 Misija Sibiras‘17: iš mokyklos
suolo į ekspedicijos traukinį.
01:10 Kino žvaigždžių alėja. Šakalo diena.
03:30 Etnos.
03:55 Šoka Lietuva (kart.).
04:05 Šventadienio mintys.
04:30 Blogi žodžiai.

17:15 „Kas žudikas?“.
18:30 „Juodasis sąrašas“.
19:30 Keista porelė 2.
21:25 „Narkotikų prekeiviai“.
22:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:30 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys.
01:40 Kautynės mažajame Tokijuje.
03:00 Programos pabaiga.

06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žvaigždė prieš blogio jėgas“.
13:45 „Mažasis vampyras“.
15:25 „Suaugusiųjų priežiūra“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA VASAROS KINO
TEATRAS „A-X-L“.
21:20 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Pagrobtas gyvenimas“.
23:40 „Pavojingas susitarimas“.
01:20 „Nepriklausomybės diena. Atgimimas“.
03:20 „Angelas sargas“.
05:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
05:15 Ponių rojus.

06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Saugokis meškinų“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.
08:15 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:40 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Nuotykių metas“.
09:30 „Bunikula“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris Marse.
11:20 Denis - grėsmė visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi.
12:55 Artūras, svajonių milijonierius.
15:10 Po vienu stogu.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Šnipas ne savo noru.
21:20 Tik nekvieskite farų!
23:30 Laukinės aistros 3. Aistros
dėl deimantų.
01:10 Puertorikiečiai Paryžiuje.
02:30 Savigynos mokykla.
03:55 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 Pagaliau savaitgalis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Šarūnas Marčiulionis. Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 2 dalis.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
19.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
20.00 Žinios.
20.30 „TV Europa pristato. Ledo vaikai“ .
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Šarūnas Marčiulionis. Krepšinio ledlaužis Nr. 13.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 Protų kovos su Robertu Petrausku.
03.35 „Pasaulio turgūs“.
04.00 „24/7“.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 „Giants Live“ pasaulio galiūnų čempionatas.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Ultimate Strongman“ pasaulio veteranų galiūnų čempionatas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:50 „Reali mistika“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.

2020.06.15 d.
Pirmadienis

06:00 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gyvenimo išdaigos“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Karo kiaulės“.
23:40 „Skubi pagalba“.
00:40 „X mutantai“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Tėvynė“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:40 „Paskutinis iš vyrų“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Atsargiai - moterys!“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Varom!“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Eliziejus.
00:40 „Rivjera“.
01:35 Tik nekvieskite farų!
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Rosenheimo policija“.
05:35 Programos pabaiga.
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05.29 Programa.
05.30 4 kampai.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 „24/7“.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
09.00 „Dvigubas gyvenimas“.
10.00 Pinigų karta.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „24/7“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Laikykitės ten.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
00.30 „Reali mistika“.
02.20 Kaimo akademija.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
03.25 „24/7“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Susišaudymas.
22:45 Keista porelė 2.
00:35 „Narkotikų prekeiviai“.
01:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
02:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:00 „Kobra 11“.
03:50 Programos pabaiga.

2020.06.16 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:45 Dainuoju Lietuvą.
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir
vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Daiktų istorijos.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
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04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Atspindžiai.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gyvenimo išdaigos“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gyvenimo išdaigos“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Baudžiamasis būrys“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „X mutantai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Rezidentas“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:20 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:45 „Paskutinis iš vyrų“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Varom!“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Varom!“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS Kruvini pinigai.
00:15 „Rivjera“.
01:10 Eliziejus.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 „Rosenheimo policija“.
05:10 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
09.00 „Dvigubas gyvenimas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai. Odesa“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 Oponentai.
02.20 „Pone prezidente”.
02.40 „Mentų karai. Odesa“.
03.25 Protų kovos su Robertu Petrausku.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.

20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Keršto valanda.
22:40 Susišaudymas.
00:20 „Kobra 11“.
01:10 „Iš visų jėgų“.
02:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:45 Programos pabaiga.

2020.06.17 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gyvenimo išdaigos“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gyvenimo išdaigos“.
20:00 PREMJERA „Viešbutis“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Patrulių zona“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Patrulių zona“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „X mutantai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Rezidentas“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:25 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:50 „Paskutinis iš vyrų“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Varom!“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Varom!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Smogiamoji jėga.
00:25 „Rivjera“.
01:20 Kruvini pinigai.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 „Rosenheimo policija“.
05:00 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai. Odesa“.
09.00 „Dvigubas gyvenimas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai. Odesa“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvigubas gyvenimas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.20 „Pone prezidente”.
02.40 „Mentų karai. Odesa“.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Juodasis lietus.
23:30 Keršto valanda.
01:00 „Kobra 11“.
01:50 „Iš visų jėgų“.
02:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:25 Programos pabaiga.

2020.06.18 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio puodai.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio teisuoliai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. Aviakonstruktorius Antanas
Gustaitis.
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 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Laikinosios sostinės fenomenas.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gyvenimo išdaigos“.
08:25 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Viešbutis“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Už priešo linijos 2“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „X mutantai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Rezidentas“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:45 „Paskutinis iš vyrų“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Varom!“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Varom!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Gran
Torino.
00:50 „Rivjera“.
01:45 Smogiamoji jėga.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 Alchemija XVI.
05:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:50 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai. Odesa“.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai. Odesa“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvigubas gyvenimas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.20 „Pone prezidente”.
02.40 „Mentų karai. Odesa“.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sunku nužudyti.
22:55 Juodasis lietus.
01:15 „Kobra 11“.
02:05 „Iš visų jėgų“.
02:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:40 Programos pabaiga.
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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.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.
Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

Atlieku griovimo darbus.
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius
santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 689 61667

Ieškau išsinuomoti pievą šienavimui, nuo 3 ha.
Tel. 8 611 32800
Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

BALDAI

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.
Apšiltinimas, garso izoliacija.

Tel. 8 624 34603

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Siūlomas sezoninis darbas su traktoriumi šienavimo darbams nuo birželio mėnesio. Reikalingas supratimas ir žinios
apie techniką. Geras atlygis. Kreiptis tel. 8 601 00292

Pirkčiau ar išsinuomočiau patalpas dirbtuvėms, siūlykite įvairius
variantus.
Tel. 8 646 22367

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas
prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881

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

Tel. +370 6 98 12218

Apdailos ir
santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085,
8 687 27676
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.
Siūlomas trumpalaikis darbas sodinti medelius. Į
darbą vežame įmonės transportu. Geras atlygis už
dieną. Kreiptis tel. 8 641 88933
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.
Tel.+370 68793693

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3805/0003:0162), esančio
Randamonių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., savininką P.B., kad UAB
„Druskininkų geoplanas“ matininkas Darius Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-303) 2020-06-23d. 10 valandą vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 143 ), esančio Girios g. 4, Randamonių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. , ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Druskininkų
geoplanas“ adresu Vytauto g. 19-4, Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@
inbox.lt arba telefonu 8 699 12416

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Suremontuotas ir paruoštas
trumpalaikei nuomai 2 k. 50,97
m2 butas 5 aukšte iš 5 Vytauto
g. Kaina – 59 900 Eur.
Tel. 8 687 37575
2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte
iš 5 aukšte name Liškiavos g.
Kaina – 32 900 Eur. Tel. 8 687
37575
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2
a mūrinis namas arba keičia į
butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802,
8 675 57201
Namų valdos sklypas 4,5 aro,
visos komunikacijos, Ratnyčėlės upelis. Yra rūsys – 150 kv.
m. Tel. 8 682 98506
Parduodamas 3 kambarių butas (69 kv. m) naujos statybos
name Liškiavos g. Butas su
grindininiu šildymu, labai mažos
šildymo išlaidos. Yra privati parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452.
Sodo namas, sodų bendrijoje
„Papartis“ – 30 000 Eur. Tel. 8
648 27631
Snaigupės kaime parduodama
sodyba su ūkiniais pastatais,
yra tvenkinys.
Tel.: 8 678 81654, 8 684 72883
Garažas Neravų g. 2A name.
Tel. 8 606 84490
Įvairių dydžių namų valdos
sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120,
šalia miško. Atlikti geodeziniai
matavimai, yra elektra, miesto komunikacijos. Tel. 8 602
10802
Pigiai parduodu 10 arų namų
valdos sklypą M. K. Čiurlionio
g. Tel. 8 602 10802
6 arų sodo sklypas su nameliu
Viečiūnuose Paparčio g. 27-19,
tel. 8 615 51873
Parduodamas arba išnuomojamas 3 kamb. butas Merkinės g.
Tel. 8 620 48386
Lazdijų r. Gudelių kaime nebrangiai parduodama sodyba
su 52 arais žemės. Tel. 8 673
77414
Parduodamas 2 kamb. (49, 84
kv.m) butas Vytauto g. 22. Namas
renovuotas, 4 aukštas iš 5. Kaina
– 60 000 Eur (kaina yra derinama).
Tel.: 8 658 88832, 8 677 71265

Parduodamas 16 arų namų
valdos sklypas Gailiūnuose,
Nemuno pusėje. Yra atvesta
elektra, parengtas 1 aukšto
namo projektas, komunikacijų
projektai, sutvarkytas statybos
leidimas. Kaina – 16 tūkst. Eur.
Tel. 8 672 04984
Viečiūnuose, Jaunystės g., parduodamas 1 kambario butas 30
kv. m. su balkonu, 3 aukštas (
iš 4). Kaina – 17 000 Eur. Tel. 8
683 65733
2 kamb. 34 kv. m. butas 3 aukštas iš 9. Tel. 8 610 91301

Žemės ūkio produkcija
Parduodama melžiama karvė,
ožiukas ir ožkytė. Tel. 8 672
79678
Parduodu ž. kviečius ir ž. kvietrugį. Tel. 8 699 18639
Parduodu kviečius. Tel. 8 698
14440
Raudonieji burokėliai, 1 kg kaina – 0, 30 ct. Tel. 8 620 18829

Nuoma
Ieškomas 2-3 kambarių butas
ilgalaikei nuomai nuo rugpjūčio
mėn. Tel. 8 628 75156
Išnuomoju garažą Ratnyčioje
su duobe. Tel. 8 672 98540
4 kambarių 100 kv.m. butą
Druskininkuose M. K. Čiurlionio g. Kaina – 300 Eur plius
mokesčiai (renovuotas namas).
Tel.+370 620 63909
Garažas Ringeliškės g. 12. Tel.
8 675 49801
Mažas butas su patogumais,
Šiltnamių g. (16 kv. m.). Mediniai paketiniai langai, uosio
parketas, 2 aukštas iš 2.  Tel. 8
673 75337
Išnuomoju apie 3 ha pievų šienavimui Vilkiautinyje. Tel. 8 620
47604

Kiti daiktai
Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8
618 20125
Naudoti veikiantys šaldytuvai,
elektrinės ir dujinės viryklės.
Už simbolinę kainą. Tel. 8 611
21491

Restoranui „Sicilia“ reikalingi
padavejai, picų kepėjai, virėjai.

Tel. +370 618 28614

Nerūdijančio plieno statinė (50
litrų). Tel. 8 656 21154
„Electrolux“ geros būklės šaldytuvas, tel. 8 622 58037
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) – 12 Eur,
kineskopinių TV distanciniai
pulteliai ir Scart laidai nuo 2
Eur, naudotos medžio drožlių ir
DVP plokštės nuo 1, 5 Eur už
kv. m. Skaldelė trinkelių klojimui
1 maišas – 4 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur. Tel. 8 686
43600

Perka
Žemės ūkio paskirties žemę
Didžiasalio kaime. Tel. 8 602
72341
Sodybą su žeme ar mišku nuo
3 ha. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 680 84444
Tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir
kitus automobilius, motociklus
„Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8
673 77521

Geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur.
Tel. 8 604 65850

Pirkčiau žemės sklypą tinkamą
namo statybai. Žemės sklypo
paskirtis ir vieta nesvarbi. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 609
86656

Mažai naudotą dujinę su el.
orkaite, „Hansa“ viryklė. Kaina
– 200 Eur. Tel. 8 604 44238

Automobiliai ir jų dalys

Naudota dujinė viryklė – 30 Eur,
sekcija – 150 Eur, naudotas
masažo stalas – 20 Eur. Tel. 8
682 40545
2-3 m. mergaitės dviratukas su
skėčiu – 20 Eur (naujas), vaikiški rūbeliai ir batukai 5-6 m. mergaitei, labai pigiai, beveik nauji.
Elektrinė kojų vonelė – 10 Eur.
Vaisių džiovintuvas (naujas) –
20 Eur. Viengulės lovos – 10
Eur. Lauko antena „lėkštė“ – 20
Eur. Tel. 8 648 27631
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, dvigulė lova – 20 eur,
spinta ir stalai, naudota sekcija, viengulės lovos – 10 Eur,
virtuvinės spintelės nuo 5 Eur,
duris ir dvigubus langus, plastiko langai, 2 vnt. 143x90 po 35
Eur, boileris ir dušo kabina po
45 Eur, dviratis su bėgiais – 70
Eur, tel. 8 616 48116
Mažai naudota keturių durų
spinta. Kaina – 85 Eur. Tel. 8
686 91162
4 medinius vežimo ratus. Tel. 8
610 27952

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795
Sausos pušinės malkos. Tel. 8
695 38319

Parduodame juodžemį ir
smėlį, galime pristatyti į
vietą.

Tel. +37068793693
Parduoda skaldytas
beržines ir
alksnines malkas.

Tel. 8 673 56110

Parduodamas 200 arų sklypas Lipliūnuose. Elektra sklype,
geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas
miško. Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

Vasarinės padangos 205/55
R16 4 vnt. už 80 Eur. Tel. 8 674
22713
Automobilis „Renault Scenic“
1,6 l benzinas, 2003 m. Lietuvoje neeksploatuota. Rida – 163
tūkst. km. Kaina – 1250 Eur, tel.
8 692 44465
2007 m. „VW Sharan“, 1.9 TDI,
TA. 2009 m. „Mazda 5“, 2.0 TDI,
TA. 2008 „Citroen Xsara Picasso“ 1.6 dyzelis, TA. 2003 m.
„Nissan Almera“ 2.0 dyzelis. TA.
2007 m. „Peugeot Expert“ 2.0
dyzelis, TA. 1998 m. „Mercedes
Benz“ 2.2 dyzelis, TA. Tel. 8 647
33100
„Audi A4“, 2006 m. Rida – 213
000 km, keturi vasariniai lieti
ratlankiai, dyzelis, automatas,
2.0 l. Tel.: 8 621 33701, 8 616
55883
Parduodami dalimis: 1997 m.
„VW Passat“ 1,8 turbo, 110 kW,
1998 m. 1.9 TDI, 81 kW, 1999
m. „Opel Astra“, 1,6 l benzinas,
74 kW, 1999 m. „Peugeot 406“,
2, 0 D, 66 kW, 2000 m. „VW
Passat“, sedanas, 1, 9 l TDI, 85
kW, 2003 m. „Opel Astra“, 1.6 l
benzinas, 2001 m. „Mazda Premacy“ 2,0 TDI, 66 kW, 2007 m.
„Peugeot 307“, 1,6 HDI, 80 kW,
2001 m. „VW Sharan“, 4 varomi
ratai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel.
8 613 91192
Parduodami dalimis: 1988-1991
m. „Audi 80“, 1,8 benz. 2001
m. „Ford Focus“, 1,6 benzinas.
1995 m. „VW Passat“ 1,9 TDI,
66 kW, 1998 m. „VW Sharan“,
1,9 TDI, 81 kW, 1996 m. „Audi

A6“, 2,5 TDI, 103 kW, 1994 m.
„VW Golf“, 1,8 benz., universalas. 1997 m. „Renault Scenic“
1,6 l benz. Tel. 8 613 91192
„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968,
TA iki 2024 m. „Toyota Corolla“,
automatas, 2001 m. TA, dyzelis.
Metaliniai stulpai – 260 cm ilgis.
Tel. 8 682 98506

Dovanoja
1,5 mėn. rainas katinėlis baltom
letenėlėm ir marga katytė ieško
namų. Tel. 8 627 47380
2, 5 mėn. kačiukus. Tel. 8 638
70199

Ieško darbo
Galiu prižiūrėti sodybas 2 kartus per savaitę arba per mėnesį. Tel. 8 692 44465
58 m. moteris ieško slaugės ar
bet kokio kito darbo, turi patirtį.
Tel. 8 605 05177
Vyras ieško darbo sukapoti malkas, tel. 8 622 20977
Sąžiningas, atsakingas vyras
ieško pagalbinio darbuotojo
darbo, tel. 8 622 52291
Atsakingas 25 m. jaunas vyras
iš Varėnos raj. dirbęs lentpjūvėje pagal individualią veiklą
miško darbus ieško darbo, be
žalingų įpročių. Tel.: 8 607
74522, 8 692 91315
Moteris ieško slaugės darbo,
turi med. išsilavinimą, gali tvarkyti ir namus. Tel. 8 626 48705
47 m. vyrui skubiai reikia bet
kokio darbo. Tel. 8 657 88639
52 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 625 97648
50 m. moteris ieško darbo. Tel.
8 677 86431

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

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

16

2020 m. birželio 11 d.

Savaitraščio Nr. 258

Prisijunk prie „Toli Toli“ komandos! Ieškome:
* VIRĖJO, -OS;
* VIRĖJO PADĖJĖJO, -OS
Siūlome:
* konkurencingą atlygį (nuo 5 iki 9 Eur už valandą,
atskaičius mokesčius);
* pozityvią ir entuziastingą atmosferą;
* darbą bičiuliškame ir smagiame kolektyve;
* visas socialines garantijas.
Patirtis – didelis privalumas, bet ne būtinybė!
Labai svarbu – greita orientacija, gera nuotaika ir pozityvumas, tvarka švara, meilė žmogui ir tam, kuo užsiimi.
Jei vertybės panašios, rašyki ar skambinki!
Papasakosime detaliau apie sąlygas.
CV siųsti info@tolitoli.lt
Daugiau informacijos telefonu +370 600 08 542

A. Andriejuk optikoje gydytojo patikra
užsakant akinius yra nemokama.
Akinių rėmeliams iki 80 proc. nuolaida.
M. K. Čiurlionio g. 65.

Tel. 8 313 51153

Statybos įmonei reikalingi apdailininkai,
plytelių klojėjai, statybos vadovas.

Tel 8 687 41202

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“
ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu
info@manodruskininkai.lt

