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Per gimtadienį Druskininkus sudrebins festivalis
„KurortIN 2020“
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projektų
įgyvendinimui,
patvirtino
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vadovų metines
ataskaitas
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Druskininkai, pagaliau plačiai atlapoję duris kurorto svečiams, kviečia švęsti atsiveriantį gyvenimą ir atvykti į tris
dienas mieste truksiantį 226ojo gimtadienio siautulį. Birželio 19-21 dienomis visi Druskininkai taps miestu-festivaliu
„KurortIN 2020“. Laikantis vis
dar galiojančių saugumo reikalavimų, miestas bus padalintas
į atskiras zonas, kuriose lankytojų lauks netikėtos veiklos,
pramogos, tikro meno perliukai kultūros gurmanams, gyvo
garso koncertai ir kitos Druskininkų gimtadienio staigmenos.
Atsiveriančios kurortINimo
erdvės
„Dėl savo pačių saugumo vis
dar turime laikytis tam tikrų apribojimų, – sakė Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė. – Bet jau labai esame
išsiilgę tikro šurmulio, iškrovos ir
dūksmo, galų gale – tikros muzikos, ne virtualaus meno parodos,
gyvo istorinio pasakojimo, gero
maisto ir paplepėjimo ar pasiautimo su draugais. Kviesdami į renginius mieste-festivalyje, tikimės,
kad mes visi sąžiningai išmokome saugumo pamokas, tad be
grėsmės galėsime pasimėgauti į
mūsų gyvenimą grįžtančiais kultūriniais, gastronominiais, muzikiniais ir kitais kurortinių paslaugų
malonumais.“
Šventės metu miestas bus suskirstytas į penkias zonas. Kiekvienoje iš jų organizuojamos

skirtingos pramogos, lauks vis
nauji atlikėjai ir kitokios veiklos.
Norinčius pasportuoti, tiesiog
pailsėti ir atsipalaiduoti kvies vasaros ramybe alsuojanti CHILLDINEIKA zona, KURHAUZONOJE atgis istorinė į Druskininkus
atvykstančių poilsiautojų susirinkimo, pažinties ir poilsio vieta, ČIURLIONIS FUN skleis M. K.
Čiurlionio dvasią ir kurs vaikų pramogų erdvę. ALĖJOS ARTerijoje
atsivers džiazuojanti ir šurmuliuojanti miesto-festivalio zona, čia
įsikurs amatininkų dirbinių ir kulinarijos mugė, lauks kiti atradimai.
„Be dėmesio neliks sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, kavinės svečiams pildo meniu, rengiami gyvo garso įvairių žanrų
muzikos koncertai, dailės parodos, teatralizuoti pasirodymai vaikams, miestų gidų programos. Tai
tik dalis visos šventės pasiūlymų,
– savaitgalį prieš Jonines praleisti Druskininkuose ragina Druskininkų mero patarėjas Simonas
Kazakevičius. – Pateiksime platų
pramogų asortimentą, tad kviečiame atvykti ir atrasti Druskininkus naujai.“
Duoklė tikro meno gurmanams
Šventė prasidės penktadienį,
birželio 19-ąją. Tądien savo erdves atras poezijos mylėtojai,
dailės kūrinių mėgėjai, sielos stygas virpins aktoriaus, dramaturgo, režisieriaus Justo Tertelio dainuojamosios poezijos vakaras po
atviru dangum pušų apsuptyje,

Gintarės ir grupės koncertas ežero pakrantėje.
17.30 val. pagrindine miesto gatve (M. K. Čiurlionio g.), skelbdamas gimtadienio pradžią, spalvingai pražygiuos Kauno „Ąžuolyno“
orkestras su švelnia aliuzija į anksčiau surengtas Druskininkų kurorto šventės eisenas, savo pasirodymą užbaigs Druskonio ežero
amfiteatre su specialiai kurorto
gimtadieniui skirta défilé (parado)
programa.
Vakare kino mėgėjams lauko
kino seanse bus pristatytas nebyliojo kino projektas „Garsinės
peržiūros“. Filmą „Sekmadienio žmonės“ gyvai įgarsins šiuolaikinio eksperimentinio džiazo
grupė „Sheeo Got Waxed“. Drive-in kino formato fanų kino seansas lauks „Snow Arena“ aikštelėje.
Smagios pramogos visai šeimai
Šeštadienį šventė įsisiūbuos ir,
prasidėjusi nuo rytinės jogos, TABATA ar ZUMBA mankštos, baigsis Druskininkų aerodrome. Ten
žiūrovų lauks naujas, netikėtas ir
ambicingas tradicinės Druskininkų kurorto šventės formatas.
Ryte startuos teniso dvejetų turnyras Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko taurei
laimėti.
Jaunuosius gimtadienio svečius į spektaklį pakvies klounų
teatro studija „Dulidu“. Bus pasiūlyta programa „Kaip atsirado
drugeliai“ – apie kūrybą, atkaklu-

mą ir svajones: vanduo, burbulai,
putos, skaidrūs šiaudeliai dviejų klounų dirbtuvėse įgis netikėtus pavidalus ir sulauks aplodismentų.
Visa šeima galės dalyvauti žygyje „ant ratų“, skirtame ir mažiems, ir dideliems. Sekmadienį
lengvą pramogą – teatralizuotą koncertą visai šeimai parengė
„Teatriukas“.
Druskininkų gidų grupė „Artelė“ pakvies į kelionę per gyvuosius Druskininkų puslapius. Gydyklų parke bus pristatyta programa
„Mineralinis miestelis“.

5 psl.

Gera žinia – per
Jonines veiklą
atnaujins centras
„Aqua“

16 psl.
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Taryba pritarė nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatoms, naujų projektų
įgyvendinimui, patvirtino savivaldybės vadovų metines ataskaitas

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta daug bendruomenei svarbių sprendimų/Dianos Sinkevičiūtės ir Mariaus Dovidausko nuotraukos

V. Jurgelevičienė už svarbius ir atsakingus sprendimus padėkojo Tarybai, Administracijos specialistams, viešojo sektoriaus darbuotojams/Mariaus Dovidausko
nuotrauka

Praėjusią savaitę sušauktame Druskininkų savivaldybės
tarybos posėdyje buvo priimta daug bendruomenei svarbių
sprendimų.
Taryba patvirtino 25 proc. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatas 2020 metams
– ir verslas, ir bendruomenė
nuo šių mokesčių bus atleisti 3
mėnesius. Lengvatos nustaty-

tos, siekiant palaikyti verslo bei
bendruomenės ekonominį stabilumą, taip išsaugant darbo vietas
ir iš dalies kompensuojant karantino laikotarpiu susidariusius
nuostolius. Lengvatos negalioja į
apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktam nekilnojamam turtui bei nenaudojamos ir apleistos žemės sąraše
esantiems sklypams.
Priimtas sprendimas dėl 2021
metų nekilnojamojo turto tarifų:
nekilnojamam turtui nustatytas
0,7 procento tarifas, į apleisto ar
neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktiems objektams
– maksimalus 3 procentų tarifas.
Taip pat apsispręsta dėl ateinančių metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų: siekiant nedidinti finansinės naštos, lieka galioti
šiais metais galiojantys tarifai.
Druskininkai toliau tobulins infrastruktūrą negalią turintiems
žmonėms. Per 2020-2022 metus planuojama pėsčiųjų perėjas
pritaikyti regėjimo negalią turintiems žmonėms, įrengiant išmaniuosius perėjų įrenginius.
Taryba pritarė svarbių projektų įgyvendinimui: bibliotekos rekonstrukcijai, senojo baseino
pastato Viečiūnuose rekonstravimui į bendruomenės edukacinį
centrą, K. Dineikos sveikatingu-

Žemės sklypų savininkai kviečiami
sutvarkyti jiems priklausančias teritorijas

Savivaldybė kviečia visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškiems ir sutvarkyti jiems
priklausančias teritorijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija dėkoja žemių sklypų
savininkams, tvarkantiems jiems
priklausančias žemės valdas. Atsižvelgiant į tai, kad kurortui itin
svarbus estetinis aplinkos vaizdas, siekiama užtikrinti, kad visos
teritorijos, taip pat ir privačios,
esančios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse, atrodytų tvarkingai.

Pastebima, kad Druskininkų savivaldybės teritorijoje dar yra apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų.
Druskininkų savivaldybė kviečia visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškiems ir sutvarkyti jiems priklausančias teritorijas:
surinkti šiukšles, nušienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias šakas.

mo parko trečiojo rekonstrukcijos
etapo įgyvendinimui. Nuspręsta teikti paraiškas dviejų projektų
finansavimui: gatvių apšvietimo
modernizavimui ir Druskininkų
kurorto rinkodaros ir viešųjų ryšių strategijos sukūrimui.
„Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo“ programos finansavimui gauti bus
teikiami trys projektai: „Saugi
kaimynystė“, „Pasienis pasiruošęs iššūkiams“ ir „Atrask, išbandyk, veik!“.
Planuojama teikti paraišką Lietuvos kaimo plėtros programai.
Šiuo projektu planuojama Leipalingio seniūnijoje, Černiauskų,
Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio,
Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose rekonstruoti apie 14 km
melioracijos griovių, 6 pralaidas,
apie 1 km didelio skersmens drenažo rinktuvų. Viečiūnų seniūnijoje, Švendubrės kaime planuojama rekonstruoti apie 7 km
melioracijos griovių, 4 pralaidas
ir 1 km didelio skersmens drenažo rinktuvų.
Taryba pritarė ir saulės fotovoltinių elektrinių įrengimui ant 19os Druskininkų savivaldybės visuomeninės paskirties įstaigų
– mokyklų, darželių, sveikatos
priežiūros įstaigų ir kitų – stogų.
Tai leis taupyti elektros energiją

ir mažins elektros energijos sąnaudas.
Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos
saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą,
Taryba Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo planą papildė dar viena priemone – įrengti ir eksploatuoti didelių gabaritų
bei kitų atliekų surinkimo aikštelę
Viečiūnuose, Verpėjų g.
Patvirtinus Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, būtina atnaujinti ir Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros bei šilumos
ūkio specialiuosius planus. Taryba pritarė šių planų atnaujinimui.
Posėdyje pristatyta Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m.
strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metų ataskaita. Praėję metai pažymėti išskirtinai sėkmingais rodikliais – pastebimai
išaugo turistų skaičius, aktyviai
vykdyta jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa, pradėjo veikti kultūros centras „Menų kalvė“ ir kiti. Puikūs ir
švietimo, socialinės, ūkio sričių
rezultatai.
Patvirtintas Savivaldybės 2020
metų socialinių paslaugų planas.
Taryba pritarė Druskininkų savivaldybės mero, mero pavaduo-

tojo, administracijos direktorės
2019 metų veiklos ataskaitoms.
Meras Ričardas Malinauskas,
pristatydamas apie savo veiklos
ataskaitą, padėkojo konstruktyviai kurorto labui dirbantiems
Tarybos nariams bei Savivaldybės administracijai, pasidžiaugė praėjusiais metais kartu su
specialistais ir bendruomene
pasiektais rezultatais, akcentavo komandinio darbo svarbą ir
pabrėžė, kad ir toliau bus dirbama Druskininkų bei druskininkiečių labui.
Savivaldybės administracijos
direktorė Vilma Jurgelevičienė
už svarbius ir atsakingus sprendimus padėkojo Tarybai, Administracijos specialistams, viešojo sektoriaus darbuotojams. V.
Jurgelevičienė pažymėjo, kad
praėję metai buvo neeiliniai – išrinkta nauja Taryba, savivaldybės administracijos darbą labai
palankiai įvertino daug šalies
ekspertų, tokie kaip Vilniaus politikos analizės institutas, žurnalas „Reitingai“, Visuomenės
plėtros komitetas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir kiti.
Taryba taip pat patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centras AQUA“ 2019 metų veiklos ataskaitą.

Nuo rugsėjo devintokai galės mokytis „Ryto“
gimnazijoje ir Švietimo centre
Nuo rugsėjo laukia pokyčiai švietimo sistemoje: 9-okai
galės mokytis Druskininkų
„Ryto“ gimnazijoje ir Druskininkų Švietimo centre, sudarytos galimybės mokytis profesijos.
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir švietimo srities atstovai aptarė Savivaldybės 9-10 klasių mokinių
pasiekimus, profesinio mokymo
galimybes, diskutavo, kaip būtų
galima pagerinti mokinių pažangumą bei analizavo galimybes
9-10 klasių mokiniams organizuoti ne tik vidurinį, bet ir profesinį mokymą.
Pasitarimo metu priimtas sprendimas nuo šių metų rugsėjo mėn.
9-as klases formuoti Druskininkų
„Ryto“ gimnazijoje bei Druskininkų Švietimo centre.
„Pastebėjome, kad žemesnį vidurkį turintys mokiniai, sukelti į vieną klasę, dažnai praranda
motyvaciją mokytis, mokytojams
nelengva su jais dirbti. Manome,

9-as klasės nuo rugsėjo bus formuojamos Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje bei
Druskininkų Švietimo centre/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

kad bendra tvarka perkelti į gimnaziją jie jaus norą pasitempti, lygiuotis į ten besimokančius. Be
abejo, jeigu 9 klases formuosime gimnazijoje ir Švietimo centre, reikės peržiūrėti mokytojų
krūvius“, – sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Susitikime didelis dėmesys skir-

tas ir profesiniam mokymui. Druskininkų savivaldybėje profesinį
mokymą teikia profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ filialas, tačiau jame profesiją įgyti galima tik
po 10-ies klasių.
Druskininkų savivaldybės vadovai atkreipė dėmesį, kad būtina
papildyti profesinio ugdymo programas moduliais, skirtais 9-10
klasių mokiniams, kad jie, dar mokydamiesi Švietimo centre, kartu
galėtų įgyti pirmuosius profesinius įgūdžius.
Kadangi „Žirmūnų“ profesinio
rengimo centro filialas, norėdamas organizuoti profesinį mokymą 9-10 klasių mokiniams, turi
gauti specialias akreditacijas iš
Švietimo ir mokslo ministerijos,
nuo šių metų rugsėjo planuojama
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Alytaus profesinio rengimo centru. Mokiniams tvarkaraštis būtų sudėliotas taip, kad jie į
profesinę mokyklą būtų nuvežami
vienai dienai, o kitas dienas mokytųsi mokykloje.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Karantino statistika Druskininkuose: mažinami mokesčiai, biudžeto pokyčiai,
sukauptas apsaugos priemonių medikams rezervas
Kovo 16 dieną Lietuvoje
buvo įvestas visuotinis karantinas – tuomet mažai kas įsivaizdavo, kiek ilgai jis truks
ir kokią įtaką padarys verslo
sektoriui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, savivaldybių biudžetams ir bendruomenės gyvenimui.
Nuo birželio 17 dienos šalyje atšauktas karantinas, tačiau kai kurie apribojimai vis
dar išlieka. Keičiasi kaukių dėvėjimo tvarka – uždarose patalpose kaukių dėvėjimas lieka rekomendacija, atvirose
erdvėse vykstančiuose renginiuose gali dalyvauti 700
žiūrovų, uždarose patalpose
– 150. Tačiau, nepaisant karantino atšaukimo ir apribojimų
švelninimo, pandemijos padariniai bus jaučiami dar ilgai.
Vertinant šiandieninę Druskininkų verslo ir ypač turizmo sektoriaus situaciją – dėl pandemijos
buvo sustabdytos beveik visos
veiklos, patirta daug nuostolių ir
iki šiol nedirbama pilnu pajėgumu
– Druskininkų savivaldybės tarybos valdančioji dauguma, siekdama palaikyti verslo bei bendruomenės ekonominį stabilumą, taip
išsaugant darbo vietas ir iš dalies kompensuojant karantino laikotarpiu susidariusius nuostolius,
birželio 11 d. priėmė sprendimą
nustatyti 25 procentų lengvatą
2020 metų mokestiniam laikotarpiui visiems nekilnojamojo turto ir
žemės mokesčio mokėtojams, išskyrus apleistą ir neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą ir apleistą žemę.
Kaip pažymėjo meras Ričardas

Realios pasaulinės pandemijos pasekmės Druskininkams išryškės metų pabaigoje ir labiausiai priklausys nuo Lietuvos turizmo atsigavimo tempų/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Malinauskas, Savivaldybės biudžetas dėl to neteks nemenkos
300 tūkst. eurų sumos, tačiau,
solidarizuojantis su verslu ir bendruomene, būtina tai padaryti.
LR Finansų ministerija paskaičiavo, kad dėl pandemijos Druskininkų savivaldybė šiais metais gali
nesurinkti apie 1,8 mln. eurų vien
tik gyventojų pajamų mokesčio.
Druskininkų savivaldybė, įvertinusi ir kitas faktiškai nesurenkamas savivaldybės planuotas savarankiško biudžeto pajamas
(rinkliavos, biudžetinių įstaigų uždirbamos pajamos, tėvelių įnašai
ir kt.), prognozuoja apie 2,4 mln.
eurų. pajamų nesurinkimą nuo
viso 2020 m. savarankiško biudžeto. Tai labai didelė suma. Per-

svarstytos visos savarankiško biudžeto programos ir jų priemonės,
atsisakyta kai kurių masinių sporto
ir kultūros renginių. Dėl patirtų netekčių bei tam, kad Savivaldybės
funkcijos būtų užtikrinamos sklandžiai, dauguma savivaldybių, tarp
jų – ir Druskininkų, paėmė trumpalaikę paskolą, kurią pagal valstybės siūlymus greičiausiai galės
grąžinti kitais metais.
Paskelbtas karantinas padarė
įtaką ir visų viešojo sektoriaus įstaigų – darželių, mokyklų, sveikatos priežiūros ir kitų veiklai. Dėl
karantino turėjome prisitaikyti
prie pasikeitusios situacijos ir išmokti tam tikras pamokas –nuotolinio mokymo, nuotolinio klientų
aptarnavimo, IT technologijų įval-

Gyventojų priėmimas – užsiregistravus iš anksto
Nuo birželio 17 dienos Lietuvoje atšaukus karantiną,
Druskininkų savivaldybė atnaujina klientų aptarnavimą
specialiai tam skirtose klientų aptarnavimo vietose, esančiose Vasario 16-osios g. 7 ir
Vilniaus al. 18.
Tam, kad užtikrintume Savivaldybės darbuotojų ir klientų saugumą, prašome gyventojų į konsultaciją užsiregistruoti iš anksto
tel. (8 313) 51517.
Gyventojai į konsultacijas turi
atvykti nustatytu laiku, o, iškilus
skubiems klausimams, pirmiausia paskambinti atsakingiems
specialistams Savivaldybės tinklalapyje www.druskininkusavivaldybe.lt nurodytais telefonų
numeriais.
Atvykus ne konsultacijoms skirtu metu, gali tekti palaukti.
Nustatytomis valandomis atvy-

torių, daugiau kaip 50 tūkst. vienkartinių veido kaukių, 150 tūkst.
vienkartinių pirštinių, kitų medikų saugumui užtikrinti reikalingų
priemonių
Kaip informavo Savivaldybės
gydytoja Eglė Sadauskaitė, iš
viso karantino laikotarpiu Savivaldybės patalpose Druskininkuose
saviizoliavosi 81 asmuo. Druskininkuose nebuvo nė vieno užsikrėtimo pavojinga COVID-19 infekcija atvejo. Dėl šios infekcijos
Druskininkuose sistemingai tiriami medikai, prekybos vietų, ugdymo įstaigų, socialines paslaugas
teikiantys darbuotojai. Taip pat tyrimai atliekami koronaviruso infekcijos simptomus jaučiantiems
druskininkiečiams.
Ligoninė ir poliklinika karantino
laikotarpiu pacientus konsultavo
nuotoliniu būdu, o dabar pamažu
yra atnaujinamos sveikatos priežiūros paslaugos – vykdomos kontaktinės konsultacijos, profilaktiniai
patikrinimai bei kitos paslaugos.
Išsamesnę informaciją apie
sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir jų tvarką gyventojai gali sužinoti, paskambinę
į ligoninės registratūrą tel. (8 313)
59 144, mob. tel. +370 645 10 431
ir į poliklinikos registratūrą tel. (8
313) 52382, (8 313) 52 289.
Nors karantinas pasibaigė, Druskininkų ligoninėje įsteigta karščiavimo klinika ir toliau veiks. Į ją bus
nukreipiami karščiuojantys pacientai, taip pat asmenys, kuriems
būdingi COVID-19 simptomai.
Druskininkų mobili brigada, atliekanti tyrimus dėl COVID-19, ir
toliau dirbs 5 dienas per savaitę –
nuo pirmadienio iki penktadienio.
Realios pasaulinės pandemijos
pasekmės Druskininkams išryškės metų pabaigoje ir labiausiai
priklausys nuo Lietuvos turizmo
atsigavimo tempų.

Mokinių nuolatiniai bilietai
pratęsti iki birželio 30 dienos

Konsultacijai savivaldybėje gyventojai turi užsiregistruoti iš anksto/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

kę gyventojai bus aptarnaujami
žymiai greičiau ir operatyviau.
Visų į konsultaciją atvykstančių gyventojų prašome laikytis
saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų: prieš konsultaciją dezinfekuoti rankas, esant galimybei, rekomenduojama dėvėti

Papildomas kvietimas bitininkams
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad nuo birželio 8 d. iki
birželio 26 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bitininkai gali teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės
sektoriui 2020–2022 metų programos priemones. Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2020 m.
birželio 2 d. įsakymu Nr. 3D-410,
skelbiamas papildomas paraiškų
pagal šias priemones rinkimas:
„Techninė pagalba bitininkams ir
jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“; „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
„Medaus ir bičių produktų fizinių
ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“; „Bičių šeimų atnaujinimas“;
„Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų moks-

dymo visuose lygiuose.
Pandemija turėjo įtakos ir bedarbystės rodikliams. Lyginant šių
metų birželio 1 d. ir sausio 1 d. rodiklius, nedarbo lygis Druskininkų
savivaldybėje pastebimai išaugo.
Jokių grupinių atleidimų Druskininkuose neįvyko, o didžiausią įtaką
šiam pokyčiui turėjo į Druskininkus grįžę iš užsienio ir Užimtumo
tarnyboje užsiregistravę asmenys.
Dėl to per minėtą laikotarpį beveik
dvigubai padidėjo ir socialinių pašalpų gavėjų skaičius – nuo 400
iki 700 asmenų bei atitinkamai išaugo ir poreikis socialinėms išmokoms gauti. Valstybė ketina skirti savivaldybėms papildomų lėšų
šioms išmokoms kompensuoti.
Vyriausybė, mažindama pandemijos poveikį ekonomikai, savivaldybėms skyrė papildomų lėšų
projektams įgyvendinti. Druskininkų savivaldybei skirta beveik
13 mln. eurų tikslinių lėšų: Kultūros centro projektui skirta 10 mln.,
600 tūkst. eurų – paskutinio K. Dineikos sveikatingumo parko atnaujinimo etapui, 500 tūkst. eurų
– Viečiūnų buvusio vaikų darželio baseino patalpų rekonstrukcijai įrengiant jose bendruomenės
edukacinį centrą, 200 tūkst. eurų
– Viešosios bibliotekos rekonstrukcijai. Beveik 650 tūkst. eurų
skirta keliams – už šias papildomas lėšas atnaujinta Gardino g.
nuo „Raigardo“ sodų iki Gardino
pagrindinio kelio bei dalis Žvaigždžių orbitos dviračių tako.
Karantino laikotarpiu itin didelis
dėmesys buvo skiriamas sveikatos priežiūros įstaigų – ligoninės,
poliklinikos, visuomenės sveikatos biuro – darbui, medikų aprūpinimu apsaugos priemonėmis,
pacientų saugumo užtikrinimui.
Šiuo metu Druskininkų savivaldybės civilinės saugos rezerve yra
sukaupta beveik 20 tūkst. respira-

linių tyrimų programos“; „Rinkos
stebėsena“; „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Šias priemones bitininkai galės įgyvendinti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos kartu su reikalaujamais dokumentais turi būti pateikiami NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus
paramos administravimo skyriui asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens, siunčiami registruotu laišku
arba teikiami per pašto kurjerį NMA
svetainėje nurodytais adresais.
Išsamią informaciją teikia Alytaus
paramos administravimo skyrius (8
315 76 192) ir Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–osios g. 7),
tel. 8 614 2 826, el. paštas alvydas.
vengrauskas@druskininkai.lt

apsauginę veido kaukę.
Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių,
pavyzdžiui, karščiuojantys, sloguojantys, kosintys, kurių pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai, aptarnaujami nebus.

Prasidėjus karantinui, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausius bendruomenės narius, Druskininkų savivaldybės
administracijos
sprendimu,
nuo kovo 16 dienos buvo laikinai sustabdytas mokinių nuolatinių bilietų galiojimas.
Atsižvelgus į tai, kad kovo mėnesį mokiniai bilietus pildė viso
mėnesio laikotarpiui, o naudojosi
tik dvi savaites, pasibaigus karantinui, nuspręsta jų nuolatinius bilietus nemokamai pratęsti dviem
savaitėms.
Moksleivių bilietas galios birže-

Pasibaigus karantinui, nuspręsta nuolatinius bilietus nemokamai pratęsti dviem savaitėms/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

lio 17-30 dienomis, papildomai jo
pildyti nereikės, visus kaštus vežėjui padengs Druskininkų savivaldybė.

Pieno gamintojai kviečiami teikti paraiškas
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D-427 patvirtintomis
Laikinosios valstybės pagalbos
pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklėmis,
pieno gamintojai kviečiami nuo
2020 m. birželio 11 d. iki birželio 30
d. (įskaitytinai) teikti paraiškas dėl
laikinosios valstybės pagalbos.
Paraiškos, pateiktos po galutinio
paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.
Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai. Pagalba
teikiama pieno gamintojams, kurie

atitinka visus šiuos reikalavimus:
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ir kaimo verslo registre užregistruoti
kaip valdos valdytojai arba partneriai
ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.;
2. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2020 m. birželio 1
d. buvo registruotų pieninių karvių;
3. nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006
metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos
priemonę „Ankstyvas pasitraukimas
iš prekinės žemės ūkio gamybos;
4. pateikė paraiškas pagalbai gauti
pagal šių taisyklių nuostatas;
5. pieno gamintojai (įskaitant ir su
šiuo pieno gamintoju Reglamento Nr.
651/2014 1 priedo 3 straipsnyje nuro-

dytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. jau nebuvo
laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis (kaip apibrėžta Reglamento Nr.
651/2014 2 straipsnio 18 punkte).
Jeigu 5 punkte nurodyta sąlyga netenkinama – Savivaldybės darbuotojas neįves duomenų į ŪGR elektroninę paraiškos formą ir nepriims
paraiškos. Pareiškėjas privalės pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus ir, esant poreikiui, juridinių asmenų registro duomenis. Pasirašyta
pagalbos paraiška laikoma pateikta.
Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7), tel.
8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų savivaldybė skelbia konkursus Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:
1. Druskininkų sporto centro direktoriaus.
2. Druskininkų švietimo centro direktoriaus.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
2.4. pretendentams Druskininkų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti – švietimo, mokslo
ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti
2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka Druskininkų sporto centro vykdomų programų sritį, patirtį.
3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:
3.1. bendrąsias kompetencijas:
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
3.1.3. mokėjimo mokytis;
3.1.4. vadovavimo žmonėms;
3.1.5. bendravimo ir informavimo;
3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:
3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį
arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo
administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688
„Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai atitinkamai dėl Druskininkų sporto centro ar Druskininkų švietimo centro veiklos (tikslų, prioritetų,
jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos
valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros,
procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas).
Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki
5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo
lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų
kreditų atitinkama užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki
2020 m. lapkričio 3 d. įskaitytinai.
Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 211 kab.).
Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: nijole.p@druskininkai.lt
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Pasiteirauti galima tel. (8-313) 51 244, el. p. nijole.p@druskininkai.lt
Konkursų paskelbimo data – 2020 m. birželio 17 d. Pretendentų atranka į abu konkursus vyks 2020 m. lapkričio 17 d.

Prašymai mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje bus priimami mokyklos raštinėje nuo birželio 25 d. iki
liepos 10 d.
Visą informaciją apie mokinių priėmimą rasite gimnazijos interneto svetainėje
http://www.rytogimnazija.lt/tevams/

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 nuo 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

Perku, priimu automobilius.
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą,
dėl kompensacijos (1000 Eur) perkant naują
transporto priemonę (automobilį, motorolerį,
paspirtuką). Tel. 8 613 91192
Lazdijų r. Gudelių kaime nebrangiai parduodama
sodyba su 52 arais žemės. Tel. 8 673 77414
Parduodu mažai naudotą gražią sofą su dviem foteliais.
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619 23415
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Per gimtadienį Druskininkus sudrebins festivalis „KurortIN 2020“

Vakarinio koncerto vinis – „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“/Organizatorių nuotrauka

Vakaro finalui tikrą muzikinį pragarą užkurs „Baltic Balkan“ /Organizatorių nuotrauka

išeiti, nes tai – kažkas nepaprasto: lyg vienu metu būtum vestuvėse, laidotuvėse, dardėtum
kaimo keliais vežime, ant šieno
kaugės, iš kurios kyšotų suslėptų ikonų auksiniai rėmai, o tave
sektų budri pripažinto kino metro akis.
Tai bus ne tik koncertas, bet ir
tikra iškyla po atviru dangumi,
gamtoje skambant gyvai muzikai. Gyvo garso atlikėjų ir grupių pasirodymus galėsite girdėti tiesiogiai transliuojamu radijo
dažniu, o saugiai stebėti – patogiai įsitaisę ant pievelės šalia
automobilio. Jums tereikės turėti patogias pagalvėles, pledukus
pasitiesti ar apsisiausti, sulankstomas kėdes, iškylos krepšį, pil-

POLITIKO POZICIJA
KurortIN 2020 koncerto-iškylos Druskininkų aerodrome vedėjas – Leonardas Pobedonoscevas/Organizatorių nuotrauka

Smaližiams – saldi kelionė
Pasportavus ir lengvai papramogavus, puikus laikas gastronominei kelionei. Juk koks gimtadienis be vaišių? O jeigu tai – jau
226-asis gimtadienis, vadinasi,
švęsti reikia triukšmingai! Kurorto kavinės ir restoranai ne tik pildo šventinių patiekalų meniu, bet
ir ruošia gardžią staigmeną savo
svečiams.
13 val. visi smaližiai kviečiami
pradėti saldžiąją gimtadienio kelionę. Kurorto kavinės keps, teps,
plaks, puoš ypatingo skonio, skaniausius, saldžiausius, solidaus
gimtadienio vertus tortus, kuriais
vaišins visus smaližius. Jums tereikia užeiti, palikti sveikinimą
sukaktuvininkui ir pasimėgauti
gimtadienio torto gabalėliu! Gimtadienio tortais vaišins viešbučių „Regina“, „Goda“, „De Lita“,
„Grand SPA Lietuva“ restoranai,
„Bukhara“, „Kolonada“, „Velvetti“,
„Romnesa“, „Jerevan“, „Elingas“,
„Boulangerie“, „Karma”, „Senasis
Nemunas“ ir „Širdelė“.
Muzikos kelio akordai
Šeštadienio popietę lauks muzikinis apšilimas prieš pagrindinį vakaro akcentą – koncertą
Druskininkų aerodrome. Žiūrovai kviečiami patraukti muzikos
keliu. Penkias valandas iki pat
vakaro įvairiose kurorto vietose
skambės muzika visiems skoniams: muzikos gurmanams –
muzikos ir žodžio programa M.
M. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje, pasiilgusiems liaudies muzikos – folkloro ansamblio „Viešia“ programa, pozityvią

nuotaiką užkurs Justinas Lapatinskas, muzikos studija „Mikutis“, na, o kojas kilnotis privers
diksilendo grupė „Vilniaus šypsena“. Muzikos ir tekstų autorius ir
atlikėjas Kazimieras Likša klausytojų lauks K. Dineikos sveikatingumo parke.
AERO STAGE: įspūdingas
DRIVE-IN koncertas ir iškyla
ant žolės
Penktoji miesto-festivalio zona
– AERO STAGE – įsikurs Druskininkų aerodrome. Šiltą vasaros
vakarą šventės svečiai kviečiami
į tikrą fiestą karantino metu išpopuliarėjusio DRIVE-IN formatu.
Charizmatiškas Indrayjos ir
Tomo Sax (Čiukausko) duetas
klausytojus panardins į spalvingas vokalo ir saksofono improvizacijas. Projekto „Lietuvos balsas“ 2020 nugalėtoja Evita Cololo
su grupe privers pasiausti skambant R&B, jazz, soul, gospel stiliaus kūriniams, papildytais hiphop ir rap ritmika.
Vakarinio koncerto vinis – „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
Stereotipus laužantys muzikos
padūkėliai, daugkartiniai muzikinių apdovanojimų M.A.M.A čempionai, šiais metais nuskynę Metų
grupės laurus, užgros ne tik kultinius kūrinius ir hitus, bet ir dainas
iš naujausio grupės albumo „Nieko nereikia daryt“.
Vakaro finalui tikrą muzikinį
pragarą užkurs „Baltic Balkan“.
Savo muzikinį šėlsmą jie vadina
sprogstamuoju balkanų, klezmerių ir čigoniškos muzikos mišiniu.
Iš šio siautulio nieku gyvu negali

Aivaras Kadziauskas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros programos komisijos pirmininkas
Druskininkai yra populiariausias
Lietuvos kurortas, todėl čia kurti
ar vystyti smulkų ir vidutinį verslą
tikrai perspektyvu – kurorto svečiai nori vis daugiau paslaugų,
pramogų bei naujovių.

ną gardžiausių užkandžių ir gėrimų, staltiesėlės maistui sudėti,
saugius žibintus romantiškai vakarienei, patogiai įsikurti ir atsipalaiduoti. 25 kv. metrų, skirtų
Jūsų automobiliui, tikrai užteks
ir smagiai pašėlti šokio ritmu!
Tiesioginę koncerto transliaciją bus galima stebėti ir didžiajame ekrane Druskininkų pramogų aikštėje.
Bilietus į šeštadienio koncertą dar galima spėti įsigyti
bit.ly/aero-stage. Kaina – tik
10 Eur asmeniui!
Šventės pabaigos akcentai
Visas tris šventės dienas Vilniaus alėjoje ir Nemuno pakrantėje pirmą kartą po karantino

veiks amatininkų dirbinių ir kulinarijos mugė. Po nelengvo laikotarpio, kai visos veiklos buvo
pristabdytos, kviečiame įsigyti dirbinių ir suteikti džiaugsmo
juos kuriantiems menininkams.
Sekmadienio ryte norintieji vėl
galės pasimankštinti Sveikatingumo parke. Vidurdienį į menines dirbtuves po atviru dangumi,
apipintas muzikos garsais, pakvies M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai, o vakare kino
melomanų lauks lauko kino seansas ir filmas „Meilė ir malonė“.
Taigi išskleiskite sparnus, įsijunkite vasarą ir pakurortINkite
Druskininkuose kartu su smagia kompanija! Miestas-festivalis pasiruošęs Jus nustebinti!

Parama smulkiam verslui – labai
reikalinga ir tikslinga
Bet vien geros verslo idėjos
nepakanka – smulkus ir vidutinis verslas dažnai susiduria su
tam tikrais iššūkiais, ypač – finansiniais.
Būtent todėl Druskininkų savivaldybė jau ne vienerius metus
įgyvendina smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programą, kurios
tikslas – padėti smulkiesiems
verslininkams susikurti ir išlaikyti darbo vietas, įgyvendinti naujas
idėjas, plėtoti jau sukurtą verslą.
Ši parama labai reikalinga ir tikslinga, ypatingai – šiuo karantino ir
pandemijos pažymėtu laikotarpiu.
Praėjusią savaitę posėdžiavusi ir pateiktas paraiškas paramai
gauti svarsčiusi Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos komisija buvo nustebinta gerąja prasme – Druskininkuose yra daug
perspektyvių, verslių, įdomių idėjų turinčių smulkaus ir vidutinio
verslo atstovų.
Šiais metais 17-ai pareiškėjų
paskirstėme 7 tūkst. eurų. Labai
norėtųsi ir daugiau prisidėti prie
vietinių iniciatyvų, bet Savivaldybės biudžetas – ne guminis.

Tačiau, siekiant skatinti ir padėti smulkiam ir vidutiniam verslui išsilaikyti, Taryba kiekvienais
metais peržiūri ir pritaiko mokesčių bei rinkliavų lengvatas, pastebimai sumažina verslo liudijimų
kainas. Ir 2020 metams Taryba
patvirtino 25 proc. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatas.
Džiaugiuosi, kad galime bent
maža dalimi prisidėti prie smulkaus ir vidutinio vystymo, tikiuosi, jog suteikta parama šio sektoriaus atstovams virs galimybe
sustiprinti savo darbus.
Savivaldybės skirtą finansinę
paramą gavę verslininkai ją planuoja panaudoti labai įvairiai.
Šiais metais daugiausia paraiškų
pateikta edukacinėms veikloms ir
naujų darbo vietų steigimui. Dėmesį skyrėme ir jaunimo, negalią
turinčių smulkaus ir vidutinio verslo atstovų paraiškoms.
Labai smagu, kad didžioji dalis
smulkaus ir vidutinio verslo vienaip ar kitaip savo veikla kuria pridėtinę vertę Druskininkams, garsina kurorto vardą.

„Vilkės“ golfo klubo aikštyne – Atvirų durų diena ir
galimybė pabandyti nemokamai žaisti golfą
Birželio 21 dieną, sekmadienį, „Vilkės“ golfo klubo aikštyne rengiama Atvirų durų diena. Visi,
kurie iki šiol galbūt dar nesiryžo, neturėjo progos ar galimybių apsilankyti golfo aikštyne, kviečiami pabandyti nemokamai žaisti golfą ir pajusti šio žaidimo žavesį.
Netoli Druskininkų veikiantis 18-os duobučių škotiško links tipo golfo aikštynas atitinka tarptautinius standartus.
Ir suaugusieji, ir vaikai – druskininkiečiai bei kurorto svečiai – kviečiami į golfo aikštyną Kamorūnuose, Vilkės g. 26 (Druskininkų sav., Leipalingio sen.).
Grupė renkama nuo 12 valandos.
Dėl papildomos informacijos teirautis tel. +370 613 46179 arba el. paštu marius@wolfgolf.lt
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Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filiale
mokiniams įteikti diplomai
Birželio 12-ąją Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filiale (PMC) surengtoje profesinio mokymo diplomų
įteikimo ceremonijoje diplomai
įteikti 36-iems profesinio mokymo mokiniams. Juos pasveikino mokyklos atstovai, profesijos mokytojai, mokyklos
bendruomenė.
Diplomų įteikimo proga sveikinimo žodžiai ir palinkėjimai
skambėjo masažuotojų, slaugytojų padėjėjų profesinių mokymo programų absolventams.
Daug gražių padėkos žodžių išsakė patys absolventai, jie džiaugėsi praktine patirtimi, kurią įgijo besimokydami mokymo centre
bei sudarytomis sąlygomis dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose ir čempionatuose. Su
pagyrimu baigė 13 mokinių. Tai
įrodymas, kad visą mokymosi
laikotarpį mokiniai mokėsi labai
gerai bei jų įgytos kompetencijos buvo įvertintos aukštais balais. Džiugu, kad absolventai ne
tik mokėsi profesijos dalykų, bet
ir pasižymėjo įvairioje kultūrinėje, praktinėje veikloje, buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
Šiais mokslo metais masažo
specialybės mokiniai Vytautas
Vaikšnoras ir Gitana Pangonienė,
lydimi profesijos mokytojų Linutės Radvilavičienės ir Tado Stonkaus, dalyvavo Respublikiniame
profesinio meistriškumo konkurse
„Masažuotojas 2019“ Zarasuose
ir užėmė II-ąją ir III-ąją vietas.
Tarptautiniame
inovatyviame
masažo čempionate nuotoliniu
būdu puikiai pasirodė masažo
specialybės pirmo kurso mokinė Eglė Amšiejienė. Lietuvos masažuotojų komanda užėmė I-ąją
vietą. Labai didžiuojamės savo
mokiniais ir dėkojame mokytojams, padėjusiems tai pasiekti.
Šiais metais masažuotojų profesinę mokymo programą baigė
jau V-oji laida. Kiekvienais metais
PMC skiria dėmesio masažuotojų
programos kokybės tobulinimui.
Šiai mokslo metais masažuotojai jau buvo rengiami pagal naują
modulinę profesinio mokymo programą. Rugsėjo mėnesį pagal jau
parengtą investicinį projektą bus
atnaujinti masažo kabinetai, juose esanti įranga ir taip sudarytos
dar geresnes sąlygos tapti profesionaliu masažuotoju.
Slaugytojų padėjėjų programos
absolventai – pirmieji mokiniai,
baigę pagal naujausią modulinę
mokymo programą. Šiais mokslo metais pilnai įrengta slaugytojų klasė, mokinius ruošia didelę
patirtį sveikatos priežiūros srityje
turinčios mokytojos: Angelė Matulaitienė, Zita Mockevičienė ir Linutė Radvilavičienė.
Nuo 2020 m. rugsėjo mokiniams
bus sudarytos sąlygos mokytis
pameistrystės būdu. Pameistrystės projekto partneriais sutiko būti
6 savivaldybės įmonės. Projekto
idėja: mokinys visas teorines žinias įgyja mokymo įstaigoje, o
praktines – realioje darbo vietoje. Be to, jam yra mokamas atlyginimas.
Visiems absolventams PMC
Druskininkų filialo bendruomenė
linki visokeriopos sėkmės!
PMC bendruomenė atsisveikina su absolventais ir kviečia prisijungti naujus mokinius. Prašymai mokytis pateikiami internetu
www.profesinis.lamabpo.lt.

Slaugytojų grupės absolventai /Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ nuotrauka
Respublikinio profesinio meistriškumo konkurso „Masažuotojas 2019“ II-osios ir IIIosios vietos nugalėtojai/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ nuotrauka

Masažuotojų grupės absolventai/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ nuotrauka

Pirmakursės masažuotojos, atsiskaitę teoriją, žengia į praktikos pasaulį/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ nuotrauka

Jeigu Jums kyla klausimų, pildant prašymą LAMA BPO sistemoje, kviečiame atvykti į PMC,
(Vilniaus al. 30, Druskininkai).
Priėmimo klausimais konsultuojama kiekvieną darbo dieną nuo 9
iki 16 valandos.

Mokytis pirmosios pagalbos kartais gali būti linksma/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ nuotrauka

Karantino metu pirmakursė Eglė tarptautiniame inovatyviame masažo čempionate dalyvavo nuotoliniu būdu/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ nuotrauka

Kviečiame drąsiai skambinti
ir užduoti rūpimus klausimus
tel. +370 679 70770
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialo
informacija
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Tik gimtinėje aitvarai laimę neša

„Atgimimo“ mokyklos teatro studijos mokiniai parengė kompoziciją, sukurtą pagal žmonių, kurie 1941 metų birželio 14-ąją buvo maži
vaikai, prisiminimus/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

„Auštanti 1941 metų birželio 14-oji – diena, kai į šipulius
dužo svajonės, buvo sutraiškyti gyvenimai“, – pradėdamas
tradicinį Gedulo ir Vilties dienos renginį, inicijuojamą „Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos
centro, kalbėjo Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus padalinio vadovas, „Atgimimo“ mokyklos etikos ir
teatro studijos mokytojas Saulius Lukošiūnas. Šiemet šios
atmintinos dienos tema – „Vilties aitvarai“. Aitvaras – tai
simbolis, kuris siejamas su laimės siekiu, kilniomis svajonėmis, kurios būna tik vaikystėje. Bet statistika negailestinga
– beveik pusei prieš 79 metus į
Sibiro siaubą ištremtų asmenų
nebuvo sulaukę nė 16-os metų,
daugiau nei pusė iš jų niekada
nebegrįžo į Tėvynę...
Po Ratnyčios Šv. Apaštalo
Baltramiejaus bažnyčioje kunigo J. Sasnausko aukotų šventų mišių gausiai susirinkę renginio dalyviai stebėjo „Atgimimo“
mokyklos teatro studijos mo-

kinių kompoziciją, sukurtą pagal žmonių, kurie 1941 metų
birželio 14-ąją buvo maži vaikai, prisiminimus. Mokytojų Dalios Urniežienės ir Ronatos Balkaitienės mokiniai atliko dainas
apie skaudžią patirtį, netekus
gimtinės ir artimųjų, apie laukimą ir viltį, kad viskas bus gerai. Mokiniai šventoriuje sudėliojo trispalvį „Vilties aitvarą“,
kuris, nors ir pūtė stiprus vėjas,
nepakilo į dangų, tarsi liudydamas, kad į pavogtą vaikystę sugrįžti negalima, tačiau naujosios
kartos turi žinoti šį skaudų savo
tautos istorijos tarpsnį.
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė
pabrėžė, kad Lietuvos istorija turi
būti mūsų, ypač Nepriklausomybėje gimusių mokinių, širdyse, o
ne tik išmokta iš vadovėlio puslapių: „Tai svarbi mūsų, mokytojų, paskirtis“. Direktorė renginio
dalyviams palinkėjo, kad Vilties
aitvarai neštų Kristaus dovanotą dvasingumą, ramybę, kad lietuviai didžiuotųsi savo žeme, o
1941 metų birželio 14-osios ryto

siaubo netektų niekam niekada
patirti. „Atgimimo“ mokyklos vadovė padėkojo buvusiam ilgamečiam Tremties ir rezistencijos
muziejaus vadovui Gintautui Kazlauskui už iniciatyvą minėti Birželio 14-ąją kartu su „Atgimimo“
mokykla.
Klausydami Antaninos Laurenčikienės vadovaujamo Tremtinių choro dainų, turbūt ne vienas
iš jaunesnių susirinkusiųjų pajuto pagarbą šiems stipriems žmonėms. ,,Jie, sovietai, daug iš manęs atėmė, bet neatėmė gimtinės
– tremty ji buvo mano širdyje, dabar aš ja vėl džiaugiuosi“, – kalbėjo vaikystėje tremtinės dalią
patyrusi renginio dalyvė.
Aitvarai nepakilo į dangų tą
1941 metų birželį, bet, anot „Atgimimo“ mokyklos direktorės D.
Časienės, Gedulo ir Vilties diena
įpareigoja išmanyti, atjausti, žinoti, dirbti, kad tai niekada nepasikartotų.
Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos Tolerancijos
centro informacija

Klijuoju plyteles. Tel. 8 610 66734
Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
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 200 arų sklypas Lipliūnuose. Elektra sklype,
geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas
miško. Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

Brangiai perka senus gintaro karolius
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus.

Tel. 8 674 61 640

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

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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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)
Birželio 25 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje – knygos apie Izabelę
Skliutaitę-Navarackienę ,,Ten kur
Tėvynė šaukia” sutiktuvės
Birželio 18 d. 17 val. Viešojoje
bibliotekoje naujų knygų pristatymas vaikams „Vasara su nauja knygele“

Parodos
Iki birželio 28 d. V. K. Jonyno
galerijoje eksponuojama Gerardo
Raito Šatūno paroda „Ezoterika“
(Turistų g. 9)
Iki liepos 1 d. V. K. Jonyno galerijoje eksponuojama Aido ir Leono Striogų paroda ,,Dviese“ (Turistų g. 9).
Iki liepos 1 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda ,,Čiurlionio namų trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
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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
Kviečiame apsilankyti atnaujintame viešbučio
„Pušynas“ SPA CENTRE!
Siūlome kosmetines veido procedūras, masažus,
kūno įvyniojimus, depiliacijas ir kompleksines SPA programas.
Visą birželio mėnesį (darbo dienomis)
NEGYVOSIOS JŪROS VANDENS TERAPIJAI
TAIKOMA - 20% NUOLAIDA!

Taikos g. 6. Tel. 8 313 56666

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)

Darbui restorane „Romnesa“ Druskininkuose
reikalingi virėjai. Darbas pamaininis.
Kreiptis tel. 8 614 44445
Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 602 13870
Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita). Tel. 8 656 94413
Siūlomas nuolatinis darbas su traktoriumi. Tik su patirtimi.
Kreiptis tel. 8 601 00292

Iki birželio 22 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda
,,Lietuvos žydų kelias“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams
Iki liepos 1 d. V. K. Jonyno galerijoje eksponuojama Aido ir Leono Striogų paroda „Dviese“ (Turistų g. 9)
Iki liepos 1 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda „Čiurlionio namų trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje eksponuojama
paroda „Menas ir meno edukacija
Japonijoje“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Iki birželio 30 d. Viešojoje bibliotekoje veikia fotografijų paroda iš
Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus
fondų „Už Uralo, žemės galo...“,
skirta Gedulo ir vilties dienai

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

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

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

Tel. 8 655 75705

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

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

Parduodami: „VW Passat“, 1993 m. 1, 9 TD – 500 Eur, „VW Passat“,
1994 m. 1,9 TDI – 450 Eur, lieti ratlankiai „Renault“ automobiliui R-15
– 70 Eur, ketaus krosnelė – 40 Eur, E39 2,5 turbina. Tel. 8 624 25449

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

Tel. 8 644 55355
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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
PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Tel. (8-620)65577

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Tel. 8 605 014 84

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
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
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

Lauksime visų susidomėjusių CV el. paštu:
druskininkai@amberton.lt

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

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas
UAB „LSV Intergroup“

Perkame miškus su
žeme arba iškirtimui,
žemės sklypus.

Tel. 8 625 80008

Paruošime Jūsų automobilį Techninei apžiūrai.
Gardino g. 90, Druskininkai. Tel. 8 650 23988

FMR gydytojas(-a), medicinos gydytojas (-a), medicinos
psichologas (-ė), kineziterapeutas (-ė), masažuotojas (-a),
viešbučio ir SPA administratorius (-ė), portjė, kineziterapeuto padėjėjas (-a), kosmetologas (-ė), bendrosios praktikos
slaugytojas (-a), slaugytojo padėjėjas (-a), kambarinė (-is),
valytoja (-as), skalbėja (-as).

REIKIA PINIGŲ?

Tvarkome dokumentus.

Automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas.

Duris atveriantis „Amberton Green SPA Druskininkai“
buria savo komandą. Ieškome profesionalių, novatoriškų ir motyvuotų darbuotojų. Reikalingi:

Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460

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.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

Tel. 8 608 33221

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

11

2020 m. birželio 18 d. .

Savaitraščio Nr. 259

Mūsų gyvenimo vaizdai. Sunkiausia pakeisti save
Juras Zinkus
Jonas buvo piktas. Nuo pat
ryto susinervino. Atsikėlęs,
kaip visada, išėjo į balkoną pasidairyti. Nors ir nelabai aukštai, ketvirtame aukšte, gyveno,
bet ne tik savo – dar kelių aplinkinių daugiabučių kiemus matydavo ir laisvu metu mėgdavo
juos žvilgsniu tyrinėti.
Bet šįryt po kitus jau nesidairė –
nuo to, kas po jo paties namo langais vyko, žado neteko! Atvaryta
technika senus atliekų konteinerius iškėlinėjo ir į priekabą krovė.
Išveš! – iškart suprato Jonas.
Jis net suurzgė iš pasipiktinimo,
paskubom nusispyrė šlepetes ir
nėrė pro buto duris. Lėkdamas
laiptais žemyn, ne tik mintyse, bet
balsu keiksmais svaidėsi. To betrūko! Didelius, normalius senus
konteinerius išveža, o kažkokių
mažiukų pritupdė. Niekas į juos
netilps! Mėšlynas aplink kasdien
bus. Ir prie senų būdavo, bet vis
tiek!
„Tai išvežat?“ – karingu tonu paklausė Jonas, prisiartinęs prie
konteinerius tvarkančių darbininkų. „Senus išvežam, naujus paliekam. Gražiau bus“, – atsakė gerai nusiteikęs vyras žalia kepure.
Jo gera nuotaika Joną sunervino
dar labiau, negu nauji konteineriai. Linksma jam, matai!
„Gražus mėšlynas bus! Kiek čia
šiukšlių į tas jūsų dėžutes tilps?
Viskas aplink mėtysis! Aš iš pat
pradžių sakiau, kad nieko čia
keisti nereikia. Mums ir seni konteineriai geri!”, – tam, besišypsančiajam, piktai atkirto Jonas.
„Nu, kur jau čia geri, pažiūrėk:
apjuodę, apipaišyti, ano viena
pusė apdegusi. O dabar bus nauji, švarūs, tvarkingi. Ir nė kiek ne
mažesni šitie, tik ne visi matosi.
Dalis jų – po žeme. Ir naujų dar
daugiau – ne keturi, o penki!”, –
dėstė vis dar taip pat gerai nusiteikęs žaliakepuris.
Penki! O tai tas penktas – kam?
„Maisto atliekoms”, – paaiškino
vyriškis. „Tik durnas gali maisto atliekas atskirai mesti”, – net
springdamas iš pasipiktinimo,
tėškė Jonas. „Tai tada išeina, kad
tokių durnų Europoj daug, nes jie
tas maisto atliekas jau seniai atskirai renka“, – nusijuokė vyras žalia kepure ir, palikęs vis labiau
širstantį Joną, sėdo mašinon ir išvažiavo, kažkur išgabendamas ir
senuosius konteinerius.
Jonas prie naujų konteinerių liko
vienas. Vaikščiojo aplink juos, iš
visų pusių apžiūrinėjo, visus iš eilės atidarinėjo ir vis dairėsi aplink,

tikėdamasis, kad gal ateis kažkas, su kuo būtų galima iškoneveikti ir konteinerius, ir tuos, kas
juos pastatė, ir tuos, kas maisto atliekas liepia rūšiuoti, ir tuos,
kas išvis liepia rūšiuoti, ir apskritai
valdžia bei gyvenimu pasiskųsti.
Ilgai laukti jam neteko – pamatęs šuniuku vediną moteriškę su
dviem juodais maišeliais rankoje,
Jonas iškart suprato, kad ji ateis
prie konteinerių. Ir atėjo. Vieną
maišelį įmetė į mišrias atliekas, iš
kito išėmė pora stiklainių ir įmetė
juos į stiklo konteinerį, o tai, kas
liko maišelyje, – į plastiko.
„Dabar ir maistą reikės rūšiuoti“,
– bandydamas išspausti šypseną,
užkalbino moterį Jonas. „Reikės“,
– ramiai atsakė ši. „Bet kažkokia
nesąmonė, ar ne?“ – dar kartą
pabandė Jonas.
„Nežinau, bus matyti. Visas normalus svietas tą daro, ir mes išmoksim“, – nė nemanė piktintis
moteriškė. „Aš tai jau jiems nieko nerūšiuosiu – patys visko prisigalvoja, patys tegu viską ir tvarko“, – Jonas jau nė nebesistengė
slėpti pasipiktinimo. „Aš kitiems
tai irgi nerūšiuosiu – tiktai sau. Ir
savo atliekas. Visai nenoriu, kad
pas mane kas nors kitas ateitų jų
tvarkyti“, – šyptelėjo moteris ir nuskubėjo paskui vietoje nenustygstantį savo šuniuką.
„Dar viena durnė“, – nusprendė
Jonas, neprarasdamas vilties sutikti ir „normalių“ žmonių. Ir sutiko.
Kaimynas iš kitos laiptinės, kaip ir
Jonas, dėl karantino antrą mėnesį sėdintis prastovose, prie konteinerių atėjo su dideliu maišu rankose ir cigarete dantyse.
„Gal maisto atliekas atnešei?“
– paerzino Jonas, iš anksto nujausdamas, kad kaimynas susinervins. „Ką?“ – mesdamas nuorūką ant trinkelių prie konteinerių,
paklausė tas, net nemanydamas,
kad nuorūką reiktų pakelti. Du
pikti vyrai paspaudė vienas kitam
rankas – reikalavimai nesičiupinėti skirti ne jiems.
Kaimynas visiškai pritarė Jono
nuomonei, kad nauji konteineriai
blogi ir nereikalingi, o savo pritarimą patvirtino, atneštą atliekų
prigrūstą maišą palikdamas prie
konteinerio: „Išsimes, kam reikia!“.
Panašiai pasielgė ir senjorų
pora, atnešusi iš valomo rūsio kelias senas kartono dėžes ir aptrupėjusius vazonus, paskui kažkas – Jonas jau nematė kas – ten
pat paliko dėvėtų drabužių maišą,
o dar kažkas tame maiše kažko,
matyt, ieškojo. Ir kai vakare Jonas iš savo balkono vėl žvilgtelėjo

į naujų konteinerių aikštelę, ten išvydo tai, ko ir tikėjosi, – šiukšlyną!
Greitai griebė telefoną, nufotografavo, įmetė nuotrauką į „feisbuką“. „Ateik, ką parodysiu!“ – patenkintas šūktelėjo žmonai, kuri
su tėvų aplankyti atėjusia dukra
virtuvėje gėrė arbatą.
„Matai, ar nesakiau, kad taip
bus“, – didžiuodamasis savo įžvalgumu, mostelėjo Jonas į šiukšlyną prie konteinerių. Žmona, tylėdama, palingavo galvą, o dukra,
nustebusi, pažvelgė į tėvą: „Kodėl
tu tuo džiaugiesi, tėti? Negi tau tai
patinka?“
„Nu, nepatinka, bet kam reikėjo tuos konteinerius keisti, kam
versti žmones dar ir maisto atliekas atskirai rinkti – gal visą virtuvę šiukšliadėžėmis apsistatyti?
Tau gerai, kai name gyveni, vietos turi, o bute ką daryti“, – dukrai
ėmė aiškinti jonas.
„Tėti, vienas mažas kibiriukas ir
tavo virtuvėje tilps – maisto atliekų ilgai nelaikysi, jas dažnai išnešti reikia. O butelių, stiklainių į
šiukšliadėžę ir taip nededi – balkone renki. Ir popierius ten pat.
Tai ko čia siautėji? Kad kitus konteinerius pastatė? Taigi ir judu su
mama baldus pasikeitėt, kai senieji visai nušiuro. Visi pasenusius daiktus naujais keičiam“, –
kalbėjo dukra.
„Tai matai, kas prie tų naujų darosi“, – atšovė Jonas. Jis nenorėjo ginčytis su dukra – ji buvo labai protinga ir... labai mylima. „Ir
prie senų tas pats buvo“, – atlaidžiai šyptelėjo dukra. Ji nemokėjo ant tėvo pykti, o tėvas nuo jos
šypsenos tirpdavo.
„Tai ir sakau, kad dėl pakeistų
konteinerių niekas nesikeičia“, –
dar bandė gintis Jonas. „Žinoma,
tėti, pirmiausia žmonės turi keistis“, – vėl šyptelėjo dukra. „Nu,
kaip tu juos pakeisi“, – nesuprato Jonas. „Ne juos keisk, tėti, o
save – nešiukšlink, kur nereikia.
O mažą kibiriuką maisto atliekoms aš tau padovanosiu“, – pažadėjo dukra.
„Gerai jau, gerai“, – kaip visada,
jai nusileido Jonas. Eidamas paskui dukrą į virtuvę, jis išsitraukė
telefoną ir susirado neseniai savo
įkeltą šiukšlyno nuotrauką. „Tikrai
negražu šitaip“, – pagalvojo ją ištrindamas.
Bet šiukšlynų taip lengvai nepanaikinsi. Geresnis kelias – jų nekurti!
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kviečia užkirsti kelią netvarkos virusui ir primena: rūšiuoti lengva ir nieko
nekainuoja!

Užuojautos
Ir vienąkart, pavasari,
tu vėl atjosi drąsiai.
O mylimas pavasari,
manęs jau neberasi. (S. Nėris)
Į Amžinybę išėjus mylimai sesei,
nuoširdžiai užjaučiame Laimą Ridziauskienę.
Druskininkų ligoninės kolektyvas.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties akimirką.
Dėl vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame Lionę Amšiejienę,
jos šeimą ir artimuosius.
VšĮ Profesinio mokymo centro
,,Žirmūnai“ Druskininkų filialo kolektyvas.

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau. (K.Genys)
Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Dalę Aurylienę .
Z. Kiaulevičienė, B. ir J. Burbai
ir A. Kmieliauskas
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui Sigitui,
nuoširdžiai užjaučiame Ireną Stravinskienę.
DNSB „Šviesa“ gyventojai

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(Just. Marcinkevičius)
Mirus Violetai Valerijai Vaitiekūnienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukras ir artimuosius.
DNSB „Ateitis“ gyventojai

Kviečiame mokytis!
Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ „Profesijų spektras“
kviečia į masažuotojų mokymus.
Praktiniai užsiėmimai sudaro 70 proc. mokymo programos.
Nereikia patirties ir jokio pasiruošimo.
Stojamųjų egzaminų nėra!
Daugiau informacijos apie visus vykdomus mokymus
ir registracija: darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val.
Sveikatos g. 3, Druskininkai
Tel. (8 313) 60369
www.goda.lt/spektras
www.facebook.com/profesijuspektras
Reikalingas patyręs sodininkas prižiūrėti sodo augalus.
Tel. 8 698 40430

Parduodami namų valdos sklypai nuo
17 arų ploto. Tel. 8 687 10508

Parduoda skaldytas
beržines ir
alksnines malkas.

Tel. 8 673 56110

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295
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
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2020.06.19 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.
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 Juros periodo parkas 3.
23:50 Everestas.
01:45 Šoka Lietuva (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba.
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 LRT radijo žinios.
05:05 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 „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 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Rio 2“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS
„Bėgantis labirintu“.
23:45 „Auklė nakčiai“.
01:20 „Už priešo linijos 2“.
03:05 „Baudžiamasis būrys“.
04:50 „X mutantai“.
05:40 „Paskutinis iš vyrų“.
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 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Pasaulių
karas.
23:20 Labas, mes Mileriai.
01:30 Gran Torino.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Rosenheimo policija“.
05:40 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Kobros bučinys”.
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: Kijevas. Kobros
bučinys”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
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 R. Petrausku.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.20 „Pone prezidente”.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Kobros
bučinys“.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
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“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Absoliutus blogis. Atpildas.
23:20 Sunku nužudyti.
01:15 „Kobra 11“.
02:05 „Iš visų jėgų“.
02:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:40 Programos pabaiga.

2020.06.20 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Euromaxx.
06:35 Pasaulio puodai.
07:30 Šoka Lietuva (kart.).
07:40 Slimų šeimynėlė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.
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 Tik 40.
00:40 Juros periodo parkas 3.
02:10 Išpuolis Berlyne.
03:40 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.
04:25 Šoka Lietuva (kart.).
04:40 Slimų šeimynėlė.
06:05 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 „Įpėdiniai 2“.
13:20 „Geri metai“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Ilgai ir laimingai: Pelenės istorija“.
22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Žaklina“.
23:55 PREMJERA „Kruvini pinigai“.
02:00 „Karo kiaulės“.
03:30 „Auklė nakčiai“.
04:55 „Havajai 5.0“.
05:40 „Paskutinis iš vyrų“.
06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Nuotykių metas“.
09:25 „Bunikula“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Madagaskaras 2.
11:30 Turtuolis Ričis.
13:25 Paskutinė mimzė.
15:15 Mes - viena komanda.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris
ir Azkabano kalinys.
22:15 Mano kaimynė - pornožvaigždė.
00:25 Terminatorius.
02:20 Pasaulių karas.
04:15 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 „Gluchariovas“.
06:00 „Varom!“.
06:30 „Geriausi šuns draugai“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:25 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:00 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Išdavikas.
23:30 AŠTRUS KINAS Nakties sargyba.
01:25 Absoliutus blogis. Atpildas.
03:00 Programos pabaiga.

2020.06.21 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.
13:45 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“.
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 Džonio prisikėlimas.
23:10 Pelėdų kalnas.
01:20 Kino žvaigždžių alėja. Raitelis
iš Aukštųjų lygumų.
03:00 Etnos.
03:25 Šventadienio mintys.
03:50 Tik 40.
06:05 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“.
13:45 „16 norų“.
15:40 „Jausmų vandenynas“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Burtininko mokinys“.
21:45 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Išpirka - milijardas“.
23:55 „Priemiesčio nakviša”.
01:35 „Bėgantis labirintu“.
03:35 „Patrulių zona“.
05:15 „Paskutinis iš vyrų“.
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 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Beždžionių karalius.
11:35 Margi, pirmyn!
13:35 Superšuo.
15:15 Gamtos jėgos.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Piko valanda 3.
21:20 Džekas Ryčeris. Nesidairyk
atgal.
23:45 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė.
01:30 Mano kaimynė - pornožvaigždė.
03:20 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Šarūnas Marčiulionis. Ne toks
kaip kiti.
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 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Šarūnas Marčiulionis. Ne toks
kaip kiti.
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 „Ultimate Strongman“ pasaulio veteranų galiūnų čempionatas.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Ultimate Strongman“ pasaulio komandinis galiūnų čempionatas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.

19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:50 Išdavikas.
01:45 Nakties sargyba.
03:25 Programos pabaiga.

2020.06.22 d.
Pirmadienis
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.
16:45 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 3.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Maisto pramonė tarpukariu.
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.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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 „Viešbutis“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Pavojingasis Bankokas“.
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“.
06:30 „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 Išvadavimas.
00:40 „Rivjera“.
01:30 Džekas Ryčeris. Nesidairyk
atgal.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Rosenheimo policija“.
05:40 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. Kobros
bučinys”.
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. Kobros
bučinys“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
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”.
01.30 Laikykitės ten.
02.20 Kaimo akademija.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Kobros
bučinys”.
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 Nepalaužiama drąsa.
23:25 „Jūrų pėstininkai“.
01:05 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 „Kobra 11“.
04:35 Programos pabaiga.

2020.06.23 d.
Antradienis
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 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.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vakaras su Edita.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
23:35 Mirtinų paslapčių namai.
01:00 Persekiotojų klubas.
02:25 Undinėlė.
04:00 Kas ir kodėl?
04:30 Lemtingos vestuvės.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“ .
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“ .
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
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15:00 „Simpsonai”.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Kung Fu Joga“.
00:05 „Tobuli aferistai“.
01:50 PREMJERA „Kalnų rykliai“.
03:15 „Išpirka - milijardas“.
05:10 „X mutantai“.
06:30 „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 Lietuviški svingeriai.
00:25 „Rivjera“.
01:20 Išvadavimas.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Rosenheimo policija“.
05:20 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Kobros bučinys”.
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: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
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: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
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. Teisingumas.
22:55 Nepalaužiama drąsa.
01:10 „Kobra 11“.
02:00 „Iš visų jėgų“.
02:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:35 Programos pabaiga.

2020.06.24 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Šoka Lietuva (kart.).
06:20 Beatos virtuvė.

07:15 Stormas. Ugnies laiškai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:00 Iškilmingas naujojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas.
13:00 Premjera. Judi Dench nuotykiai Borneo saloje.
14:35 Loterija „Keno Loto“.
14:40 Euromaxx.
15:15 Muzikinis intarpas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimai Jonams ir Janinoms.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Stilius.
19:30 Pasaulio puodai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šlagerių festivalis „Palanga
2019“.
23:05 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
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 Atspindžiai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda.
05:15 Ponių rojus.
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 „Rio 2“.
09:50 PREMJERA „Didžioji kelionė“.
11:30 „Meškiukas Padingtonas 2“.
13:35 „Nuotykių ieškotojas. Midos
skrynelės prakeiksmas“.
15:35 „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA VASAROS KINO
TEATRAS „Laiko vingis“.
21:45 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Poilsiautojai. Pavydo žaidynės“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Poilsiautojai. Pavydo žaidynės“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Kobra 11“.
01:50 „Rezidentas“.
02:40 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:45 „Paskutinis iš vyrų“.
05:30 „Kobra 11”.
06:40 Vėžliuko Semio nuotykiai 2.
08:20 Tintino nuotykiai.
Vienaragio paslaptis.
10:20 Dagas iš akmens amžiaus.
12:00 Krokodilas Dandis.
16:20 Didžiosios motušės namai.
Obuolys nuo obels.
18:30 Žinios.
19:30 Šiurpuliukai.
21:35 Heraklis.
23:30 Taisyklės negalioja.
01:50 Lietuviški svingeriai.
03:25 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena 131.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas”.
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 Grupė “Rondo”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Grupė “Išjunk šviesą”.
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 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.

02.20 „Pone prezidente”.
02.40 Grupė “Rondo”.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.10 Grupė “Išjunk šviesą”.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos Mūsų Pergalės.
06:55 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
08:55 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
10:55 Metų laikai.
12:50 36-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
14:40 Šokis svajonės ritmu.
16:35 Mis Slaptoji agentė.
21:00 Terminatorius. Išsigelbėjimas.
23:15 Keršto valanda. Teisingumas.
01:05 Metų laikai.
02:35 „Iš visų jėgų“.
03:25 Programos pabaiga.

2020.06.25 d.
Ketvirtadienis
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 puodai.
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.
16:45 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. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. Kauno laiptai ir keltuvai.
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. Kauno laiptai ir keltuvai.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „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 „Viešbutis“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Už priešo linijos: Kolumbija“.
23:50 „Skubi pagalba“.

00:50 „Kobra 11“.
01:45 „Rezidentas“.
02:35 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba”.
04:15 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:40 „Paskutinis iš vyrų“.
05:25 „Kobra 11“.
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 Užtikrintas teisingumas.
00:35 „Rivjera“.
01:30 Taisyklės negalioja.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 Alchemija XVI.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas”.
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: Kijevas. Sidabrinis durklas”.
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 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Meilės lygtis“.
\02.20 „Pone prezidente”.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas”.
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 Techninis nokautas.
22:50 Terminatorius. Išsigelbėjimas.
00:55 „Kobra 11“.
01:45 „Iš visų jėgų“.
02:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:20 Programos pabaiga.

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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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

Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita)
Tel. 8 685 05537
Superkame menkaverčius krūmynus iš apleistų pievų nuo
1 ha, sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas iš
kirtaviečių ir išsitraukiame patys. Tel. 8 645 88807

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

Išsinuomotų

Ieškau išsinuomoti arba pirkti žemės ūkio paskirties žemę nuo 15
arų. Tel. 8 602 28830

Nuoma
Išnuomoju apie 3 ha pievų šienavimui Vilkiautinyje. Tel. 8 620 47604
Miesto centre, Taikos g. butas 1
aukšte (baldai, indai, buitinė technika). Dviems žmonėms – 200 Eur.
Tel. 8 616 48116
Ieškomas 2-3 kambarių butas ilgalaikei nuomai nuo rugpjūčio mėn.
Tel. 8 628 75156

Nekilnojamas turtas
Varėnos rajone Panaros kaime parduodama sodyba. Sklypas – 20 arų
namų valda ir 3, 84 ha žemės ūkio
paskirties sklypas. Sodyba ribojasi
su mišku, graži vieta. Kaina – 17
500 Eur. Tel. 8 698 48621
Druskininkų sav. Guobinių kaime
parduodama sodyba su ūkiniais pastatais. Sklypas – 33 arų namų valda
ir 1, 86 ha žemės. Trifazė elektra
– 19 kW. Asfaltuotas kelias. Kaina –
19 500 Eur. Tel. 8 623 67409

2 kambarių 50,69 kv. m. butas 5
aukšte iš 5 aukšte name Liškiavos
g. Kaina – 32 900 Eur. Tel. 8 687
37575
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.
2 kamb. 34 kv. m. butas 3 aukštas
iš 9. Tel. 8 610 91301
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
Sodas Jaskonyse, sodų bendrijoje
„Smiltelė“, 6,75 arų žemės sklypas,
sodo pastatas – 31, 18 kv.m. Gera
vieta, patogus privažiavimas. Tel. 8
672 77324
Namų valdos sklypas 4,5 aro, visos
komunikacijos, Ratnyčėlės upelis.
Yra rūsys – 150 kv. m. Tel. 8 682
98506

Varėnos rajone Mardasavo kaime
parduodama sodyba. Sodyba yra
miško apsuptyje. Netoli teka upė
Merkys. Sklypo plotas – 0, 28 ha
namų valda. Parduodama kartu su
6, 23 ha miškų ūkio paskirties sklypu, kadastrinis Nr. 3828/0002:395
iš kurio 0, 73 ha žemė apie sodybą.
Naujai atvesta trifazė elektra. Kaina
– 29 000 Eur. Tel. 8 698 48621

37 arų namų valdos sklypas Didžiasalyje. Įvesta elektra, asfaltuotas privažiavimas, šalia 2-ų
ežerų. Kaina – 15 000 Eur. Tel.
+37060228830

2 kambarių butas Veisiejų g. 16. 2
aukštas iš 5. Kaina – 44 000 Eur.
Tel. 8 610 10740

Dviejų kambarių, Antakalnio g. 18,
48, 50 kv.m. butą. Tel. 8 621 92956

Namas Naujasodėje. Sklypas – 35
arai, prie miško ir upelio. Kaina – 39
000 Eur. Tel. 8 610 10740

Viečiūnuose, Jaunystės g., parduodamas 1 kambario butas 30 m² su
balkonu, 3 aukštas ( iš 4). Kaina –
17 000 Eur. Tel. 8 683 65733

Parduodamas arba keičiamas 3
kamb. butas Vytauto g. Tel. 8 688
70505
2,55 ha sklypą Vilkininkų kaime
(apie 4 km nuo Leipalingio) apie 150
metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su žvyrkeliu. Tel. 8 617 62483
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2
aukštų mūrinis namas arba keičia
į butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802,
8 675 57201
Suremontuotas ir paruoštas trumpalaikei nuomai 2 kambarių 50,97
kv. m. butas 5 aukšte iš 5 Vytauto
g. Kaina – 59 900 Eur. Tel. 8 687
37575

1-o kambario butas Neravų gatvėje, 4-ame aukšte, 34 kv. m.
suremontuotas už 25 000 Eur. Tel.
+37060228830

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

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

Tel. +370 618 28614

Perku sodybą su žeme ar mišku
nuo 3 ha. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 680 84444
Pirkčiau sodą Raigardo sodų bendrijoje. Tel. 8 619 73799
Pirkčiau žemės ūkio paskirties
žemę Didžiasalio kaime. Tel. 8 602
72341

Automobiliai ir jų dalys
„Mercedes Benz“ 124 kėbulas, 3,0
l variklis, TA apžiūra, naujas akumuliatorius, nauji ratai, yra šiek tiek
rūdelių ant kėbulo, galiojanti TA.
Tel. 8 615 58278
„Audi A4“, 2006 m. Rida – 213 000
km, keturi vasariniai lieti ratlankiai,
dyzelis, automatas, 2.0 l. Tel. 8 621
33701, 8 616 55883
Vasarinės padangos 205/55 R16 4
vnt. už 80 Eur. Tel. 8 674 22713
„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toyota
Corolla“, automatas, 2001 m. TA,
dyzelis. Metaliniai stulpai – 260 cm
ilgis. Tel. 8 682 98506
Automobilis „Renault Scenic“ 1,6
l benzinas, 2003 m. Lietuvoje neeksploatuota. Rida – 163 tūkst. km.
Kaina – 1250 Eur. Tel. 8 692 44465
Parduodami dalimis: 1988-1991 m.
„Audi 80“, 1,8 benz. 2001 m. „Ford
Focus“, 1,6 l 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
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 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 l benzinas, 150 kW. Tel. 8 613 91192
„Opel Antara“: 2007 m., dyzelinas,
110 KW, ruda, TA iki 2020 05 23.
Tel. 8 676 72759

Žemės ūkio produkcija

Snaigupės kaime parduodama
sodyba su ūkiniais pastatais, yra
tvenkinys, tel.: 8 678 81654, 8 684
72883

Parduodama melžiama ožka. Tel. 8
672 79678

Lazdijų r. Gudelių kaime nebrangiai
parduodama sodyba su 52 arais
žemės. Tel. 8 673 77414

Kiti daiktai

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

Perka
Automobilio „UAZ 469“ markės
kariškus tiltus arba BTR blokiruotę. Priekabą „Skif“ arba „Uaz“.
Tel. 8 606 14389

Pieno melžimo aparatas, priedas
– 1 separatorius. Kaina – 250 Eur.
Tel. 8 698 12264
Mažai dėvėta medinė lova su patalynės dėže, kaina – 60 Eur. Tel. 8
676 33844
Trifazį-elektrinį galąstuvą – 15 Eur,
dvi naujos keramikinės kriauklės
60x30 už 30 Eur, mažą – 12 Eur,
elektrinės gyvatvorės žirklės – 12
Eur, apynaujis sudedamas „Salvit“
dviratis – 35 Eur, vyriškas vokiškas
kalnų dviratis – 50 Eur, moteriškas
bėginis dviratis – 50 Eur, vokiškas
vyriškas turistinis dviratis – 70 Eur,
įvairių dydžių dviračių ratai – 10
Eur. Tel. 8 616 22884
2-3 m. mergaitės dviratukas su skėčiu – 20 Eur (naujas), vaikiški rūbe-

liai 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
4 medinius vežimo ratus. Tel. 8 610
27952
Naudota dujinė viryklė – 30 Eur,
sekcija – 150 Eur, naudotas masažo
stalas – 20 Eur. Tel. 8 682 40545
Mažai naudota keturių durų spinta.
Kaina – 85 Eur. Tel. 8 686 91162
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
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių
TV distan-ciniai 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
Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8 618
20125
Naudoti veikiantys šaldytuvai, elektrinės ir dujinės viryklės. Už simbolinę kainą. Tel. 8 611 21491
Vaikiškas vežimėlis, mikrobangų
krosnelė, televizorius, vaikiška kompiuterio kėdė, elektrinės gyvatvorių
žirklės, naujas kilimas, paspirtukas.
Tel. 8 675 57873
70, 100 šulinio žiedus, M12, M14,
MU18, MU20 sąramas, rugius 50
kg. 5 Eurai. Tel.8 686 63015

Tuščias dujų balionas, kaina – 15
Eur, tel. 8 673 77414

Dovanoja
2, 5 mėn. juodai baltą kačiuką. Tel.
8 638 70199
1,5 mėn. rainas katinėlis baltom
letenėlėm ir marga katytė ieško
namų. Tel. 8 627 47380
2 mėn. nuostabūs trispalviai kačiukai. Tel. 8 605 05177
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

Perka automobilio „UAZ 469“ markės kariškus tiltus
arba BTR blokiruotę. Priekabą „Skif“ arba „Uaz“.
Tel. 8 606 14389

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
Parduodamas 6 arų žemės sklypas Jaskonių kaime,
Miglos g. 4. Kaina - derinama.
Tel. 8618 14474, www.asimonas.com
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Gera žinia – per Jonines veiklą atnaujins centras „Aqua“
Po 103 uždarymo dienų
Druskininkų vandens parkas savo didelėse erdvėse ir
vėl priims vandens pramogų ir pirčių ištroškusius lankytojus. „Lankytojai laukia
mūsų atsidarymo, nes ir socialiniuose tinkluose, ir elektroniniu paštu, ir telefonu nuolat girdime klausimus – kada
atsidarysite, ar galime rezervuoti vietas? Smagu jaustis
mylimais! – džiaugiasi centro „Aqua“ Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Inga Salickienė. Ji sakė, kad daugiau
nei 400 darbuotojų taip pat pasiilgo savo darbo vietų.
Vandens parkas nebuvo uždarytas nė vienai dienai nuo pat
2006-ųjų gruodžio 25 dienos, kai
tik atvėrė duris pirmiems lankytojams, o priverstinė pertrauka,
kurios niekas nesitikėjo, suteikė
galimybę atlikti ir planuotus, ir neplanuotus remonto darbus. Dvi
garinės pirtys pirčių erdvėje tapo
viena nauja pirtimi, šalia sausųjų pirčių įkurdintas ledo kambarys, atlikti viešbučio kambarių ir
restorano erdvių atnaujinimo darbai. „Dėl koronaviruso grėsmės
turėsime saugoti savo lankytojus
ir darbuotojus, todėl papildomos
patalpų valymo, dezinfekavimo
procedūros, minimalaus bent vieno metro atstumo laikymosi taisyklė, inventoriaus dezinfekavimas
ir kiti operacijų vadovo sprendimuose nurodyti reikalavimai taps
kasdiene rutina“, – pasakojo I.
Salickienė.
Klientų aptarnavimo skyriaus
vadovė informavo, kad bus pratęstas vandens parko dovanų
kuponų galiojimo terminas: „Jeigu Jūsų kuponas galiojo kovo
13-ąją, uždarymo dieną, arba
buvo įsigytas po šios dienos,
tuomet jis galios iki šių metų
gruodžio 20-osios. Abonementų turėtojai taip pat galės pasinaudoti mūsų paslaugomis: jeigu turite 1 mėnesio trukmės
abonementą, galiojusį kovo 13
d., tuomet Jūsų lauksime rugsėjo-spalio mėnesiais tiek dienų, kiek jų nepanaudojote dėl
uždarymo. Jeigu turite ilgesnio
galiojimo abonementus (3/6/12
mėn.), Jūsų abonementai nuo
birželio 24 d. bus pratęsti nepanaudotų dienų skaičiui.“
Nuo Joninių ir centro „Aqua“
sporto klubas lauks sugrįžtančių sporto mėgėjų. Druskininkų
gydykla, duris užvėrusi keliomis
dienomis vėliau, nei vandens
parkas, nuo pirmadienio pradės procedūrų rezervacijas.
„Labai kviečiame druskininkiečius, kurie dar nebuvo „Sveikatos rate“, užsukti ir jį išmėginti.
Šis sveikatingumo kompleksas
sukurtas taip, kad būtų pasirūpinta kiekvieno lankytojo asmenine erdve – vienu metu vienoje
patalpoje nebūtų daugiau, kaip
6 asmenų, todėl šių dienų kontekste savo veikloje mums bus
paprasta užtikrinti visus saugumo reikalavimus. Šiandien įvairių šalių mokslininkai pastebi,
kad žmonės prastai miega, sapnuoja košmarus. Jie teigia, kad
tai yra tiesioginė nerimo ir nežinios, socialinių kontaktų trūkumo išraiška. Todėl, pradėję dirbti, mes norime saugiai
ir atsakingai pasirūpinti Jūsų
psichologine ir fizine sveika-

ta, kad vėl jaustumėtės puikiai.
Didžiulės mūsų komplekso erdvės, poilsio zonos, profesionalūs darbuotojai Jums ir vėl leis
džiaugtis gyvenimu. Karantiną,
jam pasibaigus, kviečiame pamiršti „Sveikatos rate“, – kviečia
Klientų aptarnavimo skyriaus
vadovė I. Salickienė. – Beje, dar
prieš uždarymą gydykla įsigijo
trijų rūšių masažinius krėslus,
kuriuos spėjo išbandyti tik labai
nedaug druskininkiečių. Taigi
kviečiame ir juose pasimėgauti
masažo procedūromis“.
I. Salickienė sakė, kad įstaiga
be naujienų negali dirbti, todėl
netrukus lankytojai jau galės ilsėtis naujame gintaro kambaryje – jis baigiamas įrengti centriniame pastate.
Nuo birželio pradžios lankytojai
jau priimami K. Dineikos sveikatingumo parke esančiose kaskado-

se ir pirtyje, o orams vis labiau primenant tropikus, ten sulaukiama
vis daugiau žmonių. Apsilankiusieji dažnai įvardija, kad tai – vienintelė vieta Druskininkuose, kurioje galima atsigaivinti per kaitrą.
Bet Druskininkuose yra dar
viena vieta, kurioje net ir karščiausią dieną galima rasti sniego. Centrui „Aqua“ pernai pavasarį tapus „Snow Arena“
operatoriumi, šių metų pavasarį
joje buvo suplanuoti didelės apimties remonto darbai, kurių karantinui nepavyko sustabdyti.
„Užsidarėme savaite anksčiau, nei buvome planavę. Tačiau remontams papildomas laikas niekuomet nemaišo. Šiuo
metu po visų darbų jau gaminamas sniegas, planuojame atsidaryti liepos pradžioje“, – sakė
„Snow Arena“ vadovas Aivaras
Kadziauskas.

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

