2020 m. liepos 2 d.

Savaitraščio Nr. 261

Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

O. Zakarienė: „Džiaugiuosi, kad mano kūrybinis
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Du mamos
paliktus mažylius
globojantys
druskininkiečiai:
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vaikams, tapome
tikra šeima“
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Dailininkė ir dailės pedagogė O. Zakarienė didžiuojasi, kad yra druskininkietė ir kad būtent čia patyrė kūrybos laisvę bei džiaugsmą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
„Brandžios sukakties proga
dar vis nauja ekspozicinė erdvė priėmė įspūdingo dydžio
Onutės Zakarienės kūrybinio
kelio apžvalgos parodą. Atlikimo technikų įvairovė, kūrybai naudojamų medžiagų gausa vaizdžiai sako, kad kalba
menininkė-pedagogė. Tai, ką
įsisavina, išbando asmeninėje kūryboje, vėliau ji įtaigiai,
profesionaliai perduoda savo
mokiniams, o jų Onutės Zakarienės, Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos V.
K. Jonyno dailės skyriaus mokytojos, biografijoje – didelis
būrys.
Tačiau pabandykime sugrįžti į pradžią, kai Onutė, baigusi Taikomosios dailės technikumą Kaune (1975-1979 ), gavo
dailininkės apipavidalintojos
diplomą ir pagal paskyrimą
pradėjo darbą Dauguose, kur
jai žadėtas darbas, gyvenamas būstas. Tačiau, pažadams
nevirtus tikrove, po pusantrų
metų, ji sugrįžo į Druskininkus
ir pagal specialybę įsidarbino
juvelyrinių meno gaminių įmonėje „Ūla“.
Svarbus biografijos posūkis – 1981-ieji, kai ji priimama
į darbą M. K. Čiurlionio me-

morialiniame muziejuje. Naujos pareigos pareikalavo susikaupimo, pastangų įsisavinant
reikalingą kasdieniam darbui
medžiagą, ekspozicijų priežiūrą, bendravimo su muziejaus lankytojais, praktinius
įgūdžius. „Bendravimas“ su
M. K. Čiurlioniu, jo biografija, kūrybiniu palikimu, negailestingai išryškino žinių troškimą, pažadino norą tobulėti,
plėsti akiratį. Noras ir pastangos davė vaisių – 1986-aisiais,
dar dirbdama muziejuje, ji pakviesta dėstyti dailės mokykloje ir jautėsi subrendusi įgyvendinti seną svajonę – įstojo
į tuometį Vilniaus dailės institutą neakivaizdžiai studijuoti
dailės pedagogiką.
Studijos 1986-1992 m. laimingai sutapo su dukros gimimu.
Dabar dukra sėkmingai seka
mamos pėdomis ir pati, Onutės džiaugsmui, augina dukrą.
O. Zakarienės akademijos diplominio darbo – iliustracijų
lietuvių liaudies pasakai „Bebenčiukas ir sesutė“ – fragmentai eksponuojami ir šioje parodoje.
Onutės sugrįžimas į M. K.
Čiurlionio muziejų sutapo su
šalia muziejaus oficialiai įteisinta ir atidaryta Vytauto Kazimiero Jonyno galerija. Jos

laukė nauji horizontai, naujos
užduotys, nauja patirtis ir pažintis su prof. V. K. Jonynu,
bendravimas, ekspozicijos tobulinimas, galerijos veiklos
perspektyvos, darbų planų
numatymas
Visi darbai buvo padaryti, visur suspėta. O kone svarbiausias tapo pedagoginis darbas
M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje. Nuo 1986-jų, iki dabar,
nepailstant, dosniai dalijant
jauniesiems
druskininkiečiams širdies šilumą, įnešant
kasdieninį indėlį į Druskininkų kultūrinį gyvenimą. Dabar
– meistriškumo branda, jėgų
dar daug.
Kad užtektų ilgam. Sėkmės ir
stiprybės!“, – jubiliejinės parodos proga O. Zakarienei gražių žodžių negailėjo vienas iš
jos gyvenimo mokytojų, Druskininkų garbės pilietis, menotyrininkas Adelbertas Nedzelskis.
Amatų centro „Menų kalvė“ erdvėse iki liepos 4 dienos dar galima spėti apžiūrėti
gausią druskininkietės O. Zakarienės kūrybos ekspoziciją.
O pati autorė didžiuojasi, kad
yra druskininkietė ir kad būtent čia patyrė kūrybos laisvę
ir džiaugsmą.

– Jubiliejinė paroda, kurioje galima pamatyti beveik visą
Jūsų kūrybinį kelią, pavadinta
„Aš taip noriu“… Kuris iš žodžių – svarbiausias?
– Čia jau kuriam žodžiui skirsime akcentą, tas ir bus svarbiausias. Vieni darbai sako „AŠ taip
noriu“, kiti – „Aš TAIP noriu“...,
treti – „Aš taip NORIU“...
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Druskininkų sporto
centro
organizuojamos
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Du mamos paliktus mažylius globojantys druskininkiečiai:
„Tik atsiradus vaikams, tapome tikra šeima“
Visoje Lietuvoje minima Globos ir globėjų savaitė. Kai kalba pasisuka apie skriaudžiamų, nemylimų, be tėvų globos
likusių vaikų gyvenimą, daugeliui akyse kaupiasi ašaros.
Tačiau toli gražu ne kiekvienas ryžtasi likimo valiai paliktus vaikus priimti į savo šeimą,
o ir globos ar įvaikinimo temos
mūsų šalyje dar apipintos įvairiais mitais bei stereotipais.
Druskininkiečiai Aušra ir Gintaras, jau antrus metus globojantys
du vaikus – 2,5 metų berniuką ir
5 metų mergaitę – sutiko papasakoti apie savo apsisprendimą, tikėdamiesi, kad jų pavyzdys galbūt padės apsispręsti tiems, kurie
dar dvejoja.
Svajojo apie vieną vaiką, o likimas padovanojo sūnų ir dukrą
Aušra ir Gintaras susituokė, kai
abiem buvo jau daugiau kaip 35eri. Sutuoktiniai sako, kad nujautė, jog savo biologinių vaikų susilaukti nepavyks. Nors daugelis
žmonių tokioje situacijoje puola
į neviltį ar net depresiją, jiedu iš
karto prakalbo apie globą: užsirašė į globėjų mokymus, juos išklausė ir laukė galutinės išvados
dėl tinkamumo tapti globėjais.
„Iš pradžių lyg ir planavome globoti vieną vaiką, bet net kursus
vedę specialistai vis užsimindavo, kad dažnai globėjai vietoj vieno planuoto vaiko sulaukia dviejų.
Ir patys po to pasikalbėjome: gyvename nuosavame name, vienkiemyje – vietos tikrai užteks, o ir
dviem vaikams bus smagiau augti“, – pasakoja Aušra.
Tuomet jie dar nenujautė, kad likimas išgirs jų mintis. Dar nespėjus sulaukti išvados, 2018 metų
gruodį sutuoktinius pasiekė žinia
– 11 mėnesių berniukui ir beveik
3 metų mergaitei reikalingi globėjai. Jeigu Aušra su vyru nesutiks
globoti abiejų, broliukas ir sesutė
augs atskirai. Septynis mėnesius
niekas nenorėjo pasirūpinti abiem
vaikais iš karto.
Prieš pat šv. Kalėdas sutuoktiniai gavo visus globėjams reikalingus dokumentus, o jau
gruodžio 30 dieną, nieko nelaukdami, išsiruošė susipažinti
su Klaipėdoje pas laikinus globėjus augusiais mažyliais. Po
susipažinimo buvo dar keletas
vizitų, o kai visi vieni prie kitų
apsiprato, buvo leista pasiimti

Vaikui geriausia augti šeimoje/Asociatyvi nuotrauka

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Įvaikinimas ir globa – itin
jautri, dažnai – ir skaudi tema.
Tačiau ji yra labai aktuali. Apie
tai kalbėti ne visada lengva, ne
visada smagu įvardyti, kad be
tėvų globos likę vaikai dažnai
pasuka klystkeliais. Bet mes, suaugusieji, esame tam, kad padėtume jauniems žmonėms pakilti,
parodytume tikrąjį kelią.
Globėjų dienos proga noriu
pasveikinti visus mūsų savivaldybės buvusius ir esamus globėjus – Jūsų dėka vaikai pažino
namų jaukumą, tėvų meilę ir
rūpestį. Esate verti didžiausios
mūsų visų pagarbos.
Druskininkai visada laikėsi ir
tebesilaiko nuostatos, kad vaikui geriausia augti šeimoje – nesteigėme vaikų namų, ieškome
galimybių, kad be tėvų globos
mažylius namo.
Pirmosios dienos – nelengvos
Paklausus, kokios buvo pirmosios tėvais tapusių Aušros ir Gintaro bei mažylių dienos namuose, Aušra atvira – nebuvo lengva:
„Kad ir tokia, rodos, smulkmena,
kaip miegas. Jis tapo itin jautrus
– vos vaikai krepšteldavo, iš karto keldavausi prie jų. Dvi pirmas
naktis, galima sakyti, nemiegojau
iš viso. Mažasis tris dienas nenulipo nuo rankų. Suprantama, vaikui reikėjo laiko apsiprasti naujoje vietoje. Greitai išmokau viską
daryti viena ranka: vienoje laikiau sūnelį, kita gaminau, prižiūrėjau dukrytę, dariau kitus dar-

likusiais vaikais pasirūpintų giminaičiai ar globėjai.
Šiuo metu Viečiūnų miestelyje įgyvendiname projektą – įrengiame savarankiško gyvenimo
namus, kuriuose, prižiūrimi ir
padedami socialinių darbuotojų, galės gyventi be tėvų globos
likę vaikai nuo 16 metų.“
bus. Vyresnėlė apsiprato greitai
– ji per savo tris gyvenimo metus
buvo tiek daug visko mačiusi, kad
pokyčius priėmė palyginti nesunkiai.“
Tėvams teko padirbėti, kuriant
vaikų tarpusavio ryšį. Atskirai
augę mažyliai vienas kitam buvo
svetimi. „Iš pradžių didžioji bandė
konkuruoti su broliuku dėl dėmesio, bet pavyko paaiškinti ir parodyti, kad dėmesio bei meilės užteks abiem. Dabar ji labai myli
brolį. Žinoma, būna visko: ir pasipeša abu, ir labai gražiai žaidžia“,
– šypsosi Aušra.
Prireikė maždaug dviejų savaičių, kad vaikai adaptuotųsi naujuose namuose. Tuomet ir pirmieji ožiukai pasirodė, ir nuskambėjo

Aušros ir Gintaro širdį virpinantys
žodžiai „mama, tėti“.

me, kokiu ypatingu metu gimė
sūnus.“

Praeities padariniai – teko
spręsti ir gydyti kalbos bei valgymo sutrikimus
„Ar tai visi sunkumai, su kuriais
teko susidurti?“ – klausiu mažylį prie savęs glaudžiančią Aušrą.
Pasirodo, tikrai ne. Naujuose namuose vaikai apsiprato greitai, tačiau praeityje padarytos skriaudos ir jų padariniai jautėsi dar
ilgai.
„Dukrytės raida vėlavo apie metus – būdama beveik trejų, ji galima, sakyti nieko nekalbėjo. Vėlavo emocinė, socialinė raida. Taip
nutiko todėl, kad vaikas praktiškai du metus matė tik keturias sienas. Turėjome nelengvą uždavinį – padėti dukrai adaptuotis, juk
ji buvo visiškai apleista, – apie
nelengvą mažosios gyvenimą pasakoja Gintaras. – Teko spręsti ir
mažosios valgymo sutrikimus – iš
pradžių ji valgydavo be saiko. Jai
yra tekę badauti. Kaip mums pasakojo, kartais per dieną ji gaudavo traškučių pakelį, o kartais –
ir to niekas neduodavo... Sunku
įsivaizduoti, kad per pirmuosius
savo gyvenimo metus vaikas gali
būti toks apleistas.“ Aušra jam pritaria ir skuba pasidžiaugti, kad didžiausios bėdos jau liko praeityje
– šiandien mažylė jau beveik pasivijo bendraamžius.

Vaikai sustiprino šeimą
Nors Lietuvoje globa dar apipinta įvairiais mitais, Aušra ir Gintaras sako iš aplinkinių sulaukiantys tik teigiamų reakcijų. Buvo tik
nemažai besistebinčių, kodėl du
vaikai iš karto: „Visi mums kartoja, kad mes darome gerą darbą.
Bet iš tikro yra atvirkščiai – sūnus
ir dukra mums davė labai daug
gero. Jie yra mūsų. Įveikėme visus iki šiol iškilusius sunkumus,
suprantame, kad jiems augant,
dar bus visko, bet ir biologinius
vaikus auginančiose šeimose visko būna. Nenorime, kad mus kažkaip išskirtų. Esame įprasta šeima, auginame sveikus, aktyvius
vaikus ir tuo džiaugiamės“, – sako
Gintaras.
Pasiteiravus, kaip vaikai pakeitė jų gyvenimą, Aušra ilgai negalvoja: „Tapome tikra šeima. Mano
supratimu, šeima be vaikų – ne
šeima. Su vyru tapome artimesni, vienas kitą palaikome, tapome daug stipresni dėl vaikų. Auginant vaikus savo vyrą pamačiau
visai kitomis akimis – kaip rūpestingą, atsidavusį, mylintį tėvą. Jei
iki tol dar kažkur giliai pagalvodavau kaip jam seksis tėvystė, tai atsiradus vaikams supratau, kad jis
puikus tėtis.“
Paklausus, ar biologinė mama
lanko vaikus, tėvai atviri – mama
turi teisę juos matyti, bet noro nerodo, paskutinį kartą ji juos matė,
kai vaikai dar gyveno Klaipėdoje, 2018 metais. Aušra ir Gintaras
dar bandė siųsti vaikų nuotraukas socialinei darbuotojai, kad ši
jas perduotų biologinei vaikų mamai, bet atgalinio ryšio iš jos nesulaukė.

Labiausiai mėgsta maudytis
ir skaityti knygas
Pasiteiravus, ką mažieji labiausiai mėgsta veikti, Aušra ir Gintaras vienbalsiai sako – maudytis.
Vos lietuviška vasara leidžia, kieme pripučiamas didelis baseinas,
kuriame jie nori mirkti nuo ryto iki
vakaro.
Taip pat vaikai labai mėgsta knygas. Jei kiti vaikai parduotuvėje
pirmu taikiniu neria į žaislų skyrių, tai Aušros ir Gintaro mažieji nepraeina pro knygų lentynas.
„Jie mėgsta knygas vartyti, skaityti. Bet vakare prieš miegą pasakas privalau pasakoti. Turime
tris mėgstamiausias – vakare jas
ir turiu pasekti“, – juokiasi Aušra.
Gintaras su pasididžiavimu
sako, kad sūnelis ypatingas tuo,
kad gimė per Lietuvos šimtmetį,
Vasario 16-ąją: „Jam net specialus diplomas kartu su gimimo
liudijimu buvo padovanotas. Tačiau niekas jo neišsaugojo, pasimetė.... Bet ir be jo mes žino-

Būsimiems globėjams pataria
tvirtai apsispręsti
Paklausti, ką patartų tiems, kurie galvoja apie globą arba įvaikinimą, bet nesiryžta, Aušra ir Gintaras vienbalsiai sako – tvirtai
apsispręsti, ateiti į Globos centrą,
pasikonsultuoti su čia dirbančiais
specialistais, vaikus jau globojančiais žmonėmis. „Vaikai – ne daiktai, ne kačiukai. Todėl reikia labai
tvirtai apsispręsti abiem. Negali
vienas labai norėti, o kitas – ne.
Tik tada, kai abu sutuoktiniai bus
tikri, kad nori globoti vaikus, šis
sprendimas atneš laimę į jų namus“, – sako Aušra.
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Skelbiamas papildomas neformaliojo
vaikų švietimo programų vasaros
atostogų metu konkursas
Šiuo papildomu konkursu numatoma įtraukti dar daugiau savivaldybės vaikų į įdomias veiklas, prasmingą užimtumą,
neformalų ugdymą.
Primename, kad Druskininkų savivaldybė šiais metais
kiekvienam savivaldybės vaikui, dalyvaujančiam pasirinktoje, Savivaldybei prašymą
dėl finansavimo pateikusioje neformaliojo švietimo programoje – stovykloje, numatė
skirti 50 eurų dydžio krepšelį.
Todėl kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus
teikti papildomas paraiškas finansavimui gauti, o vaikų tėvelius,
kurių vaikai dar nedalyvavo jokioje stovykloje, raginame kreiptis
į stovyklų organizatorius ir pasinaudoti šia savivaldybės parama.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. liepos 10 d. im-

tinai Druskininkų savivaldybės
administracijos Švietimo skyriui
(Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) arba gautos registruotu
laišku su pašto žyma, rodančia,
kad paraiškos išsiųstos dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke
(pakete), ant kurio turi būti užrašyta „Paraiška Neformaliojo
vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui
gauti“ ir nurodytas Programos
pareiškėjo pavadinimas.
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų
metu finansavimui gauti paraiškų teikimo konsultuojame telefonu Nr. (8 313) 533 72.
Programos paraiškos, išlaidų sąmatos formos bei programų
vertinimo kriterijai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje
www.druskininkusavivaldybe.lt

Aptarta projektų įgyvendinimo eiga, aplinkos
tvarkymas ir priežiūra vasaros laikotarpiu

Nuo liepos 1 d. leidimus pavežėjams
ir taksistams išduos Lietuvos
transporto saugos administracija

Nuo 1 d. pavežėjams ir taksi paslaugas teikiantiems asmenims leidimą už atlygį lengvaisiais automobiliais vežti
keleivius
išduos
Lietuvos
transporto saugos administracija (LTSA). Ir naujo leidimo gavimas, ir jo atnaujinimas
(pakeitimas) visiems kainuos
vienodai – 8 eurus.
Reikalavimai vežėjams nesikeičia, todėl norintys užsiimti pavežėjimo ar taksi veikla ir gauti leidimą
kaip ir anksčiau turės atitikti šiuos
reikalavimus: turi būti įregistruota
individuali veikla; ne mažesnis nei
dvejų metų lengvojo automobilio
vairavimo stažas; neturėti mokestinės nepriemokos; turi būti Lietuvoje registruoto automobilio, kuriuo teiks paslaugas, savininkas,
arba valdyti šį automobilį kitu teisėtu pagrindu; turi būti sumokėjęs
valstybės rinkliavą.
Tačiau ir leidimą užsakant elektroniniu būdu, ir atvykus į LTSA

biurą, vežėjui nebereikės pateikti šias atitiktis įrodančių pažymų,
nes visus reikiamus duomenis
LTSA gaus pati. Išskirtiniai atvejai: ne Lietuvos Respublikoje išduotas vairuotojo pažymėjimas
ir/ar dokumentas, įrodantis, kad
transporto priemonė valdoma teisėtai (nuomos, panaudos sutartis), kai transporto priemonės savininkas ne pats vežėjas.
Prieš išduodama leidimą, LTSA
įvertins, ar vežėjas atitinka visas
jam keliamas sąlygas. Jeigu visi
reikalavimai yra įvykdyti, ir apie
tai byloja įrašai atitinkamų institucijų informacinėse sistemose,
LTSA išduos leidimą vežti keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu. Užsakomas leidimas
nėra popierinis, jis skelbiamas
licencijų informacinėje sistemoje LIS, o gavėjas apie LTSA priimtą sprendimą bus informuojamas jam patogiausiu būdu: SMS
žinute ar el. laišku.
Leidimo vežti keleivius už atlygį galiojimo laikas – neribotas,
tačiau, vežėjui pakeitus jau įregistruotą automobilį kitu ar papildžius turimą automobilių parką
naujomis transporto priemonėmis, ar pasikeitus kitiems leidimo duomenims, būtina jį užsisakyti iš naujo.

Savivaldybės vadovai ir Administracijos specialistai su UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ vadovu V. Ašmensku aptarė aplinkos ir kelių priežiūros bei tvarkymo aktualijas, vykdomų projektų eigą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir Administracijos specialistai susitikimo su
UAB „Druskininkų komunalinis
ūkis“ vadovu Viliumi Ašmensku metu aptarė aplinkos ir kelių
priežiūros bei tvarkymo aktualijas, vykdomų projektų eigą.
Susitikime akcentuota, kad kurorto svečiai ir bendruomenė vasarą renkasi poilsį Druskininkų
parkuose ir maudyklėse, todėl jų
aplinka turi būti kruopščiai prižiūrima. Aplinką prižiūrančios įstaigos turi operatyviai tvarkyti visas
joms priskirtas teritorijas – ir reprezentacines, ir gyvenamąsias.
Atkreiptas dėmesys į praūžusių
liūčių padarinių likvidavimą: mau-

dyklių, tinklinio aikštelių pripildymą smėliu, nulūžusių šakų surinkimą ir kitų.
Meras Ričardas Malinauskas
pažymėjo, kad šiuo metu turistų
Druskininkuose daugėja, svečiai
renkasi poilsį gamtoje, todėl didelis dėmesys turi būti skiriamas viešosios infrastruktūros priežiūrai
– kurortas turi būti tvarkomas kiekvieną dieną, o ypač – savaitgaliais, kai turistų būna dar daugiau.
Susitikime taip pat kalbėta apie
įgyvendinamus projektus: kelių tiesimą, „Lakštingalų alėjos“
– dviračių tako šalia Ratnyčios
upės nuo „Sicilijos“ iki lenkto tiltelio – įrengimą, didžiųjų laiptų,
vedančių nuo lenkto tiltelio link

„Grand SPA Lietuva“ atnaujinimą,
medžiagų pasirinkimą.
Kalbėta ir apie planuojamus
paskutiniojo K. Dineikos sveikatingumo parko atnaujinimo etapo
darbus, kurie taip pat bus baigti
šiais metais.
Dar vienas svarbus projektas –
dviračių tako „Žvaigždžių orbita“
atnaujinimas. Gavus papildomų
lėšų, planuojama įgyvendinti IIąjį šio projekto etapą, atnaujinant
dalį dviračių tako. Dviračių takas
taip pat bus pritaikytas automobilių varžyboms. Susitikimo metu
pažymėta, kad, platinant dviračių
taką ir klojant naują jo dangą, būtina išsaugoti kuo daugiau šalia
tako esančių medžių.

Svarstomos galimybės išvalyti
Alkos tvenkinį
Praėjusią savaitę Savivaldybės vadovai ir specialistai susitiko su hidrotechnikos specialistais ir aptarė galimybes
išvalyti Alkos tvenkinį.
Prieš susitikimą hidrotechnikai apžiūrėjo Alkos tvenkinį: jo
pakrantes, maudymosi vietas,
atliko sąnašų sluoksnio ir bendrus gylio matavimus įvairiose
tvenkinio vietose. Pasak mokslininkų, kai kur sąnašų sluoksnis gali siekti daugiau kaip 2
metrus.
Susitikime dalyvavęs meras Ričardas Malinauskas pažymėjo,
kad ypatingai svarbu sutvarkyti
tvenkinio maudykles, kurios yra
pamėgtos bendruomenės: „Alkos

pliažas yra lankomas ir populiarus, tačiau daug nepatogumų poilsiautojams kelia itin gausi vandens augalija. Praėjusiais metais
Savivaldybė iš pagrindų sutvarkė
pliažo aplinką: buvo atvežta naujo smėlio, išlygintos duobės, pastatyta suoliukų. Kitas žingsnis
šios – tvenkinio valymas nuo žolių ir dumblo.“
Susitikimo metu mokslininkai
atkreipė dėmesį į tai, kad, prieš
pradedant tvenkinio valymą, reikia atlikti papildomus geologinius
tyrimus, kurie padės išsiaiškinti, kokie žemės sluoksniai yra po
tvenkiniu. Tai turės įtakos darbų
intensyvumui, technologiniams
valymo pasirinkimams.

Alkos pliažas yra lankomas ir populiarus, tačiau daug nepatogumų poilsiautojams kelia itin gausi vandens augalija/Mariaus Dovidausko nuotrauka
Druskininkų savivaldybės informacija
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Valstybės, karaliaus Mindaugo karūnavimo ir
„Tautiškos giesmės“ diena primena mums,
kad tautos stiprybę lemia vienybė bei širdyje
saugoma meilė savo kalbai, žemei ir kultūrai.
Su šventėmis!
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Zenonas Streikus
Apmokėta iš Seimo nario Zenono Streikaus parlamentinių lėšų. Užs. Nr. MDR-261-01

Druskininkai savaitgalį gyvens šokio ritmu
Visą savaitgalį Druskininkuose karaliaus šokiai. Druskininkietis šokių studijos „Dosado“
vadovas Povilas Lapinskas pirmą kartą čia organizuoja šokių
festivalį „Druskininkai šokio
ritmu“. Šokio sūkuryje besisuksiantys festivalio dalyviai
džiugins ir žiūrovų akis. Šokių
programą paįvairins Alytaus
cirko atstovai, pilvo šokių šokėjos, dainas dovanos Viktorija Čaplikaitė ir Goda Debesiūnaitė.
Festivalio kulminacija – šeštadienio popietę organizuojamas finalinis 15-kos linijinių šokių pasirodymas Druskininkų širdyje kartu su
miesto muzikiniu fontanu.
P. Lapinskas sako, kad šiemet
rengiamas pirmasis šokių festivalis ateityje turėtų tapti tradiciniu.
„Norėčiau Druskininkus padaryti
šokančiu miestu. Dabar – pirmasis
bandymas, bet jau pasistengėme,
kad tai būtų tarptautinis renginys.
Prijungsime ir kitų sporto šakų atstovus, kad programa būtų kuo

P. Lapinskas tikisi, kad pirmasis Druskininkų linijinių šokių festivalis bus didelė šventė visiems – ir šokantiems, ir tiems, kurie tik norės pasimėgauti šokėjų pasirodymais, ir tiems,
kurie šoks kartu/Asmeninio archyvo nuotrauka

įvairesnė bei patrauklesnė. Toks
festivalis atveria puikias galimybes skleisti žinią apie miestą, skatinti turizmą, pritraukti į miestą kuo
daugiau šokančių žmonių. Juk kas

gali likti abejingas šokiui? Čia yra
visos sąlygos, reikia tik kūrybingai išnaudoti Druskininkų erdves.
Gal ateityje šokėjai nusidrieks per
visą Vilniaus alėją? O šįkart steng-

simės išnaudoti Gydyklų parke
esantį muzikinį fontaną. Juo labiau, kad Lietuvoje tokios akcijos
dar nebuvo. Būsime pirmieji šokėjai, kuriems „akomponuos“ šokantis ir grojantis fontanas“, – pasakojo Povilas.
Karantinas pakoregavo šiemečio festivalio idėją, atvyks dalyviai
ne iš visų šalių, bet jų tikrai sulauksime iš visos Lietuvos: įvairių
Vilniaus klubų atstovai, Molėtų,
Kauno, Alytaus, Varėnos ir Druskininkų. Bus šokėjų ir iš Latvijos.
Taigi šokio mėgėjų jau penktadienio vakarą Pramogų aikštėje
laukia vakaro atidarymo koncertas ir įspūdingas reginys – jie galės pamatyti 15-kos linijinių šokių
kompozicijas.
Kaip sakė Povilas, šeštadienis
bus skirtas moterims: „Stengiausi, kad moterys turėtų galimybę
pažinti Druskininkus ir kurorto privalumus. Bus tikrai galima rasti
įdomių veiklų, kurios visos – nemokamos!“.
Nuo devintos valandos ryto Vi-

jūnėlės tvenkinio paplūdimyje
laukia linijinių 15-kos šokių pasišokimas. 10.30 val. K. Dineikos
sveikatingumo parke organizuojama jogos, o 14 val. – tabata treniruotė (su savimi turėti kilimėlį arba
rankšluostį). 11.30 val. Druskonio ežero pakrantėje esančiame
Amfiteatre bus galima išmėginti kangoo jumps. 15 val. Pramogų aikštėje visi bus pakviesti į gatvės šokių pamoką. Na, o 16 val.
visi galės šokti drauge su muzikiniu fontanu.
„Už pagalbą, organizuojant renginį, dėkoju Druskininkų savivaldybei ir Kultūros centrui. Tikiuosi, kad šis festivalis bus didelė
šventė visiems – ir šokantiems, ir
tiems, kurie tik norės pasimėgauti šokėjų pasirodymais, ir tiems,
kurie šoks kartu“, – sakė pirmojo linijinių šokių festivalio Druskininkuose organizatorius P. Lapinskas.
„Mano Druskininkai“
informacija

Prasidėjo Druskininkų sporto centro organizuojamos vasaros stovyklos
Daugybė laisvo laiko per vasaros atostogas? Kaip jį įprasminti? Tikrai verta dalyvauti stovyklose, nes tai suteikia galimybę
vaikui smagiai ir įdomiai praleisti laiką vasaros metu. Stovykla – tai ta vieta, kurioje atrandami nauji draugai, taip pat
dievinantys sportą, sutinkami
nauji treneriai, turintys įvairių
patirčių, išbandomi įdomūs dalykai, pavyzdžiui, joga ar sporto
psichologijos užsiėmimai.
Pastebima, kad vasaros metu
mažėjant fiziniam aktyvumui, suprastėja vaikų savijauta, susilpnėja imuninė sistema. Pasibaigus
mokslo metams, vaikų kasdienybė
tampa pasyvesnė, daug vaikų dienas pradeda leisti prie kompiuterių
ekranų. Taigi jiems tikrai naudinga
dalyvauti sporto stovykloje.
Šioje stovykloje vaikai turi galimybę geriau pažinti save. Atlikdami įvairias užduotis ir dalyvaudami skirtingo pobūdžio veiklose,
jie gali suvokti, kuriose srityse jie
turi geresnių sugebėjimų ir kuriose reikėtų labiau pasitempti.
Stovyklos veiklos, nauja aplinka ir treniruočių pokyčiai vaikui
padeda visapusiškai tobulėti ir išmokti savęs analizavimo meno.
Sportuojant, vaikams dažnai pradeda trūkti motyvacijos, o dalyvavimas vasaros stovykloje gali viską pakeisti. Nauja aplinka, nauji
treneriai, neišbandytos veiklos,
buvimas konkurencingoje aplinkoje gali iš naujo įtraukti vaiką į
sportinę veiklą ir jame uždegti vidinę motyvaciją. Visa tai įvyksta
per vasaros atostogas, todėl stovyklos palieka neišdildomų įspūdžių, kuriuos vaikai prisimena ilgą

laiką ir nekantriai laukia kitos vasaros stovyklos.
Nuo birželio 22 d. Druskininkų
sporto centro 11 auklėtinių pradėjo pirmąją dieninę lengvosios atletikos sporto stovyklą, kuriai vadovauja treneris Kęstutis Jezepčikas.
Po ilgo laikotarpio vaikai vėl turi
galimybę treniruotis ir leisti laisvalaikį kartu, ruoštis naujiems išbandymams lengvosios atletikos
stadionuose. Prieš stovyklą keletą mėnesių su vaikais buvo dirbama nuotoliniu būdu, daugelio vaikų fizinis ir techninis pasirengimas
skirtingas, todėl stovykloje šiems
elementams tobulinti yra skirtas didžiausias dėmesys. Dieninėje stovykloje vaikams organizuojamos
dvi treniruotės – ryte ir vakare.
Laisvalaikiu tarp treniruočių vaikai maudosi Vijūnėlės tvenkinyje,
kartu aktyviai leidžia laisvalaikį. Po
vandens procedūrų stovyklos dalyviai vyksta kartu pietauti, o vėliau
jų laukia aktyvus poilsis krepšinio,
futbolo, paplūdimio tinklinio aikštelėse, edukaciniai užsiėmimai ir pasirengimas vakarinei treniruotei.
Birželio 25 d. Druskininkuose prasidėjo antroji 10 dienų trukmės vaikų vasaros bendro fizinio
ir techninio rengimo laisvųjų imtynių treniruočių stacionari stovykla
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“. Joje dalyvauja 17 sportininkų iš Druskininkų (treneris Jonas
Jurkynas), 23 imtynininkai iš Vilkaviškio, 7 marijampoliečiai, 3 Jonavos miesto atstovai ir du sportininkai iš Pagėgių savivaldybės. Šioje
stovykloje sportininkai ne tik treniruojasi, maitinasi tris kartus per
dieną, bet ir gyvena. Juos prižiū-

Druskininkų sporto centro auklėtiniai nuo birželio 22-osios dalyvavo dieninėje lengvosios atletikos sporto stovykloje, o nuo birželio
25-osios organizuota 10 dienų trukmės vaikų vasaros bendro fizinio ir techninio rengimo laisvųjų imtynių treniruočių stacionari stovykla/
Druskininkų sporto centro archyvo nuotraukos

ri ir tobulinti techninius įgūdžius ir
gerinti fizinį pasirengimą padeda
5 patyrę treneriai. Jie veda laisvųjų imtynių treniruotes, supažindina
su šios sporto šakos technika ir filosofija – svarbu ne tik fiziškai sutvirtėti, bet ir išmokti valdyti emocijas, įgyti pasitikėjimo savimi bei
savitvardos, nenaudoti savo jėgos, kaip agresijos.
Kiekvieną dieną imtynininkams
organizuojamos dvi treniruotės.
Rytinės – „Ryto“ gimnazijos spor-

to aikštyne, vakarinės – laisvųjų
imtynių sporto salėje. Stovyklos
dalyviams bus surengtos ir laisvųjų imtynių varžybos.
Stovykloje imtynininkai ne tik
sportuoja, bet ir turiningai leidžia
laisvalaikį, nors jo ir labai mažai
turi. Aktyvų poilsį ir laisvalaikį imtynininkai leidžia Vijūnėlės paplūdimyje. Stovyklos dalyviams organizuojami edukaciniai žaidimai,
įvairūs užsiėmimai, iškylos ir išvykos po Druskininkų apylinkes.

Po sunkių treniruočių ir kitų veiklų
visi stovyklos imtininkai apsilankė Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „Aqua“, numatyta su
imtynininkais apsilankyti ir „Uno“
parke Druskininkuose.
Druskininkų sporto centro auklėtiniams organizuojamos kitų
sporto šakų stovyklos vyks liepos
ir rugpjūčio mėnesiais.
Druskininkų sporto
centro informacija
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O. Zakarienė: „Džiaugiuosi, kad mano kūrybinis kelias nusidriekė Druskininkuose“

Visi parodoje eksponuojami darbai „gyveno“ mano namuose, į
parodas buvo „išleidžiami“ retai,
po vieną, po du. O šįkart sumaniau
išeksponuoti beveik visus. Kai nugyveni didesnę gyvenimo dalį, jau
nebesinori nieko atidėlioti, daryti
reikia dabar, arba niekados.
– Kad, pamačius visą ekspoziciją, būtų galima pažinti autorę per skirtingas technikas, temas ir žanrus?
– Manau, kad mano paveikslai tikrai iškalbingi, daug gali papasakoti. Niekada nesiimu kūrybos, būdama prastesnės nuotaikos, nes
manau, kad paveikslai turi skleisti tik gerą energetiką, kad parodos
lankytojui nesinorėtų išeiti.
Kartais puolu tapyti vien todėl,
kad pamatau kažkokią spalvą, popieriaus faktūrą. Būna, kad tiesiog
įkvepia gamtos pokyčiai, apėmusi
nuotaika, perskaityta knyga, eilės,
išgirsta muzika ar net kvapas. Piešiu taip, kad parodyčiau, kaip aš
myliu gyvenimą, mane supančią
aplinką ir šalia esančius žmones.
Paprastai, be mandrysčių. Kad,
norėdamas suprasti, kas pavaizduota paveiksle, žiūrovas neturėtų
ieškoti atsakymų meno žinynuose.

O. Zakarienės kūrybos parodą „...Aš taip noriu“ pristatė „Menų kalvės“ veiklos koordinatorė I. Griniūtė (dešinėje)/Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Kiek Jūsų paveikslai atspindi Jūsų asmenybę?
– Nuo savęs niekur negaliu pabėgti. Negaliu rėkti ryškiomis spalvomis ir potėpiais. Neišeina man...
Belieka būti tuo, kuo esu. Ir nėra
čia ko laužytis ir save perdirbinėti.
Savo kūryba nesiekiu ką nors nustebinti ar šokiruoti. Tiesiog svajoju, džiaugiuosi ir dalinuosi savo
mintimis, grožio suvokimu su
mane supančiais žmonėmis.
– Kuris iš dailės žanrų Jums
arčiausiai širdies?
– Sunku pasakyti. Turbūt vieno tokio ir nėra. Labai myliu aliejinę tapybą. Bet ir popieriui jaučiu
didelius sentimentus. Dar nuo tų
laikų, kai buvo labai svarbus ranka rašytas žodis...
Visą laiką žavėjausi akvarele.
Yra temų, kurių jokia kita technika
negalėčiau atskleisti. O, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kad mano
triptikui Maironio eilėms „Užmigo
žemė“ kas nors tiktų labiau, nei
grafiška linija. Kuo dar galėčiau
perteikti šias eiles, atspindinčias
jauną žmogų, jo rūpestį dėl Lietuvos, jos ir savo ateities, svajones?
Man labai patinka ruduo. Patinka
jį tapyti. Juk kiekvienas ruduo pažeria tiek visokių spalvų. Jis pats
yra tarsi gamtos tapytojas. Ir net ta
pati vieta vienais metais būna vienaip nuspalvintais medžiais, kitąmet – kitaip. Vienąkart ruduo medžius nudažo oranžine spalva,
kitąkart viskas atrodo tarsi raudonais tonais nusidažę, dar kitą, regis, vyrauja violetinė spalva.
Myliu ir pavasarį, bet jame –
daugiau energijos, daugiau lėkimo, viskas skęsta žalumoje. O
ruduo man atrodo brandesnis.
Negaliu jo grožiu atsistebėti.
– Jūs Druskininkuose gimėte,
augote. Ir dabar čia gyvenate.
Ar niekada nebuvo kilusi mintis išvažiuoti?
– Man šis miestas labai svarbus.
Čia visos mano pažįstamos vietos, gatvės, žmonės. Nors daug
kas sako, kad mažame miestelyje viskas vyksta lėčiau, man atrodo, kad nė velnio ne lėčiau. Čia
dar daugiau veiksmo! Juk dėl to,
kad kažkam viskas atrodytų ramu,
kažkas turi dėl to labai pasistengti.
Dar būdama 5-erių ar 6-erių, atsidarydavau langą ir išeidavauviena pati pasivaikščioti po Drus-

Jubiliejinėje O. Zakarienės parodoje pateikiama kūrybinio kelio apžvalga/Roberto Kisieliaus nuotraukos

kininkus. Taip gražu man čia
visada buvo. Aš net negalėjau įsivaizduoti, kad galiu gyventi kitame mieste. Ir dabar neįsivaizduoju.
Nežinau, ar kitame krašte mano
kūrybinis kelias būtų toks. Čia viskas sava, pažįstama. Viskas tavo
akyse keičiasi. Aš prisimenu, kaip
viskas buvo, kaip yra dabar. Ma-

nau, kad viskas gyvenime vyksta
taip, kaip turi būti.
Ir tikrai man svarbus buvimas
Druskininkuose, ta čiurlioniška
aura tikrai įkvepia. Svarbu, kad
čia yra M. K. Čiurlionio namai, V.
K. Jonyno galerija.
– Tai todėl ir atsirado noras
piešti? Nuo to Jus supančio

grožio?
– Manęs į jokias meno mokyklas
niekas nevedė, jų čia tada dar ir
nebuvo. Bet nuo septynerių aš jau
žinojau, kad noriu būti dailininke.
Pati nuėjau į tuomečius pionierių
rūmus pas mokytoją L. Dabrukienę, kuri paskatino mane kūrybai,
suprato ir palaikė. Beje, nuo mažens man dailininkai atrodė labai
gražūs žmonės, ir atrodė, kad jie
yra labai geri.
O būdama 15-os, išvažiavau
mokytis į Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą. Nors man
ne tik menai patiko, mėgau matematiką. Gal todėl, kad mama visą
gyvenimą su skaičiais dirbo? O ir
tėtis, siuvėjas, viską gerai mokėjo
apskaičiuoti.
Po technikumo baigimo paskyrimo į Druskininkus negavau, nes
buvo už mane šiek tiek geriau besimokiusiųjų. Vykau į Daugus, bet
jau tada supratau, kad man tik tokio išsimokslinimo nepakanka,
nenoriu visą gyvenimą skelbimus
rašyti. Pradėjo kirbėti svajonė
apie tuometį dailės institutą. Ten
įstojau ne iš pirmo karto – buvo
patikrintas mano užsispyrimas ir
noras studijuoti.
Kai iš Daugų sugrįžau į Druskininkus, dirbau meno gaminių įmonėje. Prieš stojamuosius egzaminus
į dailės institutą pradėjau lankyti
piešimo pamokas jau pradėjusioje veikti dailės mokykloje. Ten sutikau A. Nedzelskį, kuris pakvietė
dirbti M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, kuriam jis tada vadovavo. Va čia ir buvo mano didysis
gyvenimo universitetas. Ir tada jau
nebeliko abejonių, kad stosiu į institutą. Įstojau į neakivaizdinį skyrių,
nes darbo, kuris buvo širdžiai mielas, nenorėjau prarasti.
Darbas memorialiniame muziejuje ir V. K. Jonyno galerijoje man
buvo tikrai didelės gyvenimo pamokos. Teko laimė Jonyną pažinti gyvai, su juo bendrauti. Tai, manau, likimo dovana. Man atrodo
stebuklas, kad toks garsus visame pasaulyje menininkas pasirinko galeriją įkurti Druskininkuose.
Juk jis ją galėjo atidaryti bet kurioje pasaulio vietoje! Galerijoje
dirbau 3,5 metų, žavėjausi jo asmenybe ir kūryba. Labiausiai nustebino, kai V. K. Jonynas, rodydamas lankytojams galerijos
ekspoziciją ir pasakodamas apie
savo darbus, akcentavo, kaip jis
žavisi rudeniu. Visai kaip ir aš.
Visam gyvenimui įsiminė darbas M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Niekada nepamiršiu
jo vadovo A. Nedzelskio žodžių, kai
jis sakė: „Labai geras darbas. Vasarą atostogų nebus. Darbo netruks ir
šeštadienį. Ir sekmadienį. Išeiginė
tik pirmadienis“. Bet mane jis traukė,
ne baugino. Darbas su šiais iškiliais
žmonėmis padėjo pakeitė ir mano
pasaulėžiūrą. Man buvo svarbu, ką
jie kalbėjo, ko išmokė.
Džiaugiuosi, kad ir dailės institute mokiausiu pas gerus dėstytojus. Vėliau išsipildė ir mano svajonė pačiai mokyti vaikus piešti.

– Su kai kuriais savo mokiniais ir po meno mokyklos baigimo palaikote gerus ir draugiškus santykius. Tai reiškia, kad
tikrai buvote puiki mokytoja,
žmogus, su kuriuo galima pasitarti, į kurį galima atsiremti.
– Manau, kad iš tiesų esu labiau
žinoma, kaip dailės pedagogė, o
ne kaip dailininkė. Meno mokykloje dirbu nuo 1986 metų. Tikrai
su kai kuriais mokiniais mus sieja
labai graži draugystė – šie vaikai
patys tarsi ėjo į mane. Kitus labai
trumpam sutikdavau. Bet kiekviena pažintis man svarbi.
Neverčiau nė vieno iš savo mokinių dirbti taip, kaip aš, perimti
mano braižo. Taigi tokio tikro „zakariuko“ gal net iš viso nėra. Bet
su visomis technikomis, kurias
naudoju pati, esu supažindinusi ir savo mokinius. Kaskart apsidžiaugiu, jei mokinys daro kitaip,
nei aš, ir jam pavyksta tai padaryti gerai, nustebinti, smagu, kai jie
nori būti originalūs, o ne stengiasi būti panašūs į mane. Dar džiugiau, kai jiems sekasi, kai jie daug
pasiekia, dirbdami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, savimi pasitiki
ir jaučiasi stiprūs.
Visada maniau ir manau, kad
mokinys turi pranokti mokytoją.
Tada žinai, kad padarei viską, kad
padėtum atsiskleisti talentui ir kūrybingai asmenybei.
Negaliu sakyti, kad esu „šilkinė“,
tik giriu mokinius, būna ir griežtesnių žodžių. Bet žinau, kad jis
turi suvokti, kad menininkas paprastai neturi jokio viršininko –
kiek pats dirbs, tiek ir turės.
Žinoma, norint būti dailės pedagoge ir kad galėtum kurti, turi būti
ir šeimos pritarimas. Juk tikrai „pavagi“ iš jų laiką, kažko nepadarai.
Laimė, mane šeima visada labai
palaikė, ypač vyras Vygantas.
Džiaugiuosi, kad ir dukra baigė tą pačią dailės akademiją. Tik
pasirinko labiau tikslesnį dalyką –
pramoninį dizainą, specialybę, kurioje, mano manymu, labai stipri
technologijų ir kūrybos sintezė.
– O kuria iš savo veiklų labiausiai didžiuojatės?
– Džiaugiuosi kiekvienu savo
gyvenimo etapu. Esu laiminga,
kad likimas dovanojo kūrybos dovaną. Tik man to kūrybai skirto
laiko vis maža. Šioje srityje esu tikrai „gobši“ – noriu kurti dar ir dar,
man vis negana. Ir tas noras dar
stiprėja. Duok Dieve, kad nepritrūktų sveikatos ir akių šviesos.
Nes ir dabar didžiausia mano
svajonė – piešti, tapyti. Toliau žavėtis gėlynais, augalais, gamta ir
širdžiai mielais žmonėmis. Širdis
dainuoja, kai buvę mokiniai sugrįžta, susiieško, užsuka ir dalijasi
prisiminimais ir planais, padėkoja.
Ir paatvirausiu – labai mane
džiugina močiutės pareigos, daugiausia džiaugsmo suteikia anūkėlė Sofija. Ji – tikra mano širdies šventė. Prieš ją ištirpstu, kaip
sviestas ant keptuvės...
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Ilgas vandens kelias: iš žemės gelmių – į druskininkiečių namus
Daugelis žmonių, atvykstančių į Druskininkus, mėgaujasi mūsų krašte išgaunamu mineraliniu vandeniu, kuris yra
išskirtinis ir turi žmogaus organizmui naudingų savybių.
Tačiau ne mažiau unikalus
ir tyras yra tas vanduo, kurį
Druskininkų gyventojai bei
kurorto svečiai geria iš čiaupo ir naudoja maisto gamybai
bei prausimuisi.
Bendrovės
„Druskininkų
vandenys“ darbuotojai ir vadovai negaili lėšų ir pastangų,
kad geriamas vanduo būtų
puikios kokybės ir jo niekada
netrūktų. Diegiamos moderniausios technologijos, rekonstruojami vandens valymo mechanizmai, moderniai
ir ekologiškai tvarkomos nuotekos, nuolat plečiamas vandentiekio ir nuotekų tinklas
visoje Savivaldybės teritorijoje. Racionaliai naudojant
žmogiškuosius išteklius ir
technologijas, pasiekta, kad
druskininkiečiai už vandenį
moka beveik mažiausią kainą
Lietuvoje.
Daugelis iš mūsų net nežino,
kaip vanduo, kurį geriame iš
čiaupo, mus pasiekia, koks ilgas ir sudėtingas vandens kelias iš žemės gelmių iki mūsų
namų, kaip sudėtingai ir kruopščiai valomos nuotekos, kad nekenktų gamtai ir pavirstų į kitus,
naudingus, produktus.
Taigi UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius Mindaugas Jaskelevičius maloniai sutiko pravesti ekskursiją po savo valdas
ir parodyti vandens kelią – nuo
žemės gelmių iki mūsų namų.
Veikia penkios vandenvietės
Vanduo Druskininkų savivaldybėje yra išgaunamas penkiose vandenvietėse, kuriose yra
išgręžti įvairaus gylio gręžiniai,
siekiantys 50-70 metrų.
Pagrindinė vandenvietė, tiekianti vandenį Druskininkams
yra ties Latežeriu, ji vadinama
„Druskininkų III-ąja“. Ten yra
net septyni įvairaus gylio gręžiniai, iš kurių tiekiamas vanduo
Druskininkų gyventojams, gydykloms, sanatorijoms, įstaigoms,
o taip pat – Viečiūnų, Neravų bei
Gailiūnų vartotojams.
„Vienu metu dirba ne visi gręžiniai, o tiek, kokio kiekio vandens
tuo metu reikia“, – sakė bendrovės direktorius.
Prie K. Dineikos sveikatingumo parko yra „Druskininkų II-oji“
vandenvietė yra nenaudojama,
atlieka rezervo funkciją.
Druskininkų apylinkių – Leipalingio, Stračiūnų, Švendubrės –
gyventojai naudoja šių gyvenviečių vandenvietėse esančius
vandens gręžinius.
Iš vandenviečių vanduo atkeliauja į vandens gerinimo įrenginius. Čia vanduo yra specialiu metodu išvalomas ir paskui
galingais siurbliais keliauja pas
vartotojus.
„Druskininkiečiams tiekiamas
vanduo valomas atviruoju būdu,
jis subėga į specialias talpas su
skaldos bei smėlio frakcijomis
ir yra valomas. Ši technologija
nėra nauja, todėl šiuo metu mes
montuojame naują vandens valymo sistemą – ji bus dar saugesnė ir uždaro tipo“, – pasakojo direktorius.
M. Jaskelevičius ir bendrovės
inžinierius Mindaugas Naujalis
parodė naujai montuojamą van-

Bendrovės „Druskininkų vandenys“ vadovai ir darbuotojai negaili lėšų ir pastangų, kad geriamas vanduo būtų puikios kokybės ir jo niekada netrūktų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

drovės vadovas.
Direktorius parodė naujausių
vandens tyrimų rezultatus – visi
parametrai atitinka normą.

M. Jaskelevičius, UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

dens valymo įrangą – milžiniškas uždaras cisternas, kuriose
bus valomas vanduo.
„Ši sistema, įrengiant naujus filtrus, garantuos, kad į vandenį nepatektų jokių pašalinių organinių
ar mechaninių priemaišų, todėl
aukšta vandens kokybė bus garantuota“, – pasakojo inžinierius.
Tyrimai atliekami nuolat
Apžiūrėjome vieną iš svarbiausių bendrovės vietų – dispečerio, dirbančio visą parą, pultą.
Prie kompiuterio monitorių budintis dispečeris stebi visą vandens tiekimo ir nuotekų pašalinimo situaciją. Jis mato, koks
vandens kiekis kiekvieną minutę tiekiamas vartotojams, kaip
veikia vandens tiekimo sistemos, fiksuoja bet kokius gedimus ir, jei iškyla problemų, imasi
jų sprendimo.
Šalia dispečerio pulto veikia
ir vandens kokybės tyrimo laboratorija. „Mūsų laboratorija
yra akredituota, ji atlieka vandens kokybės tyrimus. Dukart
per savaitę atliekami tiekiamo
vandens kokybės tyrimai, o vieną kartą per mėnesį laboratorijos darbuotojos tiria įvairiuose
Druskininkuose objektuose naudojamo vandens kokybę.
„Tokie tyrimai reikalingi, kad
matytume, ar vanduo vartotoją pasiekia tokios pat kokybės,
kokį mes tiekiame“, – sakė ben-

Į Nemuną – švarus vanduo
Ne mažiau svarbus, nei geriamo vandens tiekimas, yra nuotekų šalinimas ir valymas. Su
direktoriumi kartu nuvykome į
šalia Neravų esančią nuotekų
valymo aikštelę. Ten didžiulėse
talpose valomos iš vartotojų atkeliaujančios nuotekos.
Naudojant biologinius procesus, nuotekos išvalomos iki nustatytų ir griežtai kontroliuojamų
aplinkosauginių normatyvų. Po
to švarus išleidžiamas į Nemuną, o likęs dumblas yra apdirbamas ir panaudojamas.
„Visi vandens tiekėjai turi problemų su po valymo likusiu dumblu – kur jį išvežti, kaip utilizuoti.
Mes dumblą panaudojame komposto gamybai“, – pasakojo direktorius.
Stebėjome bendrovės darbuotojų atliekamą komposto gaminimo procesą. Specialia technologija apdirbtą dumblą traktoriai
maišo su smulkinta mediena.
Gaunamas birus produktas, kuris yra puiki komposto medžiaga. Nereikia sukti galvos, kur
padėti dumblą, tuo pačiu gaunamas naudingas gaminys, tampantis puikia trąša.
Neseniai bendrovė pradėjo naudoti naują technologiją

Montuojami nauji vandens filtrai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Esami vandens gerinimo įrenginiai/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Vandens bokštas Dineikos parke/Įmonės archyvo nuotrauka

Kompostavimo procesas/Įmonės archyvo nuotrauka
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Valdymo pulto operatorius J. Jocevičia prižiūri vandens tiekimo procesą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laborantė V. Zlatkienė atlieka vandens tyrimus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų biologiniai nuotekų valymo įrenginiai/Įmonės archyvo nuotrauka

Nauja nuotekų siurblinė Baltašiškės g./Laimos Rekevičienės nuotrauka

– specialias bakterijas, kurios
sumažins nuotekų dumblo susidarymą iki minimumo, o taip pat
padės išvengti nemalonių kvapų susidarymo. Tai ypač aktualu
arčiau nuotekų valymo įrenginių
įsikūrusiems gyventojams.
Tiesia naujus tinklus
Direktorius teigė, kad vienas
iš svarbiausių bendrovės tikslų
– kad kuo daugiau savivaldybės
vartotojų prijungtų prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų sistemos.
„Nutiesėme naujus tinklus
sodų bendrijoje „Dainava“, o
taip Baltašiškės gatvėje. Manau,
kad žmonės pasinaudos galimybe prisijungti prie centralizuotos
sistemos. Visi puikiai supranta, kad centralizuota vandentiekio ir nuotekų sistema yra daug
racionalesnis ir ekologiškesnis

sprendimas, nei vanduo iš šachtinių šulinių ar nuotekos į išgrie-

bimo duobes“, – sakė bendrovės
vadovas.
Jis teigė, kad prisijungimas
prie centralizuotos sistemos yra
paprastas ir nekainuoja didelių
pinigų.
Šių metų planuose – nauji tinklai Rasos g., sodų bendrijoje
„Raigardas“, Kaštonų g., Gailiūnuose, Sodžiaus g., Neravuose.
Kalbėdamas apie Druskininkų
savivaldybės teritorijos plėtrą ir
su tuo susijusią vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūrą, direktorius sakė, kad yra galimybė
patiems gyventojams prisidėti
prie tinklų tiesimo kaštų, taip paspartinant prisijungimą prie centralizuotos sistemos.
„Jei gyventojai, bendrijos nori
prisidėti prie infrastruktūros, sudaroma trišalė sutartis, ir jie gali
sumokėti 50 proc. sąmatos vertės, o kitą dalį padengsime mes.
Toks projektas būtų vykdomas
prioriteto tvarka“, – sakė M. Jaskelevičius.
Pažinties su Druskininkų vandens ūkiu pabaigoje direktoriaus
paklausėme: „Ar druskininkiečiams ir kurorto svečiams nepritrūks vandens?“.
„Vandens turime pakankamai.
Jo tikrai nepritrūks. Dar planuojame daryti ypatingai gilų – per 200
metrų gylio gręžinį, kuris turėtų dar labiau pagerinti mūsų vandens kokybę“, – sakė UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius.
Išplauna vamzdynus
Nepaisant to, kad „Druskininkų vandenys“ tiekia išvalytą ir
geros kokybės vandenį, pasitaiko atvejų kai iš čiaupo laikinai
bėga rudas vanduo. Nors rudas
vanduo nėra pavojingas sveikatai, tačiau nuteikia nemaloniai.
Rudą atspalvį vandeniui suteikia
geležis, kuri kaupiasi ant vamzdžių vidaus sienelių.
Normaliomis sąlygomis geležis būna prilipusi prie vamzdžių
ir pas vartotojus nepapuola. Tačiau, įvykus avarijai vandens tinkluose, elektros energijos tiekimo sutrikimams ar kitiems
atvejams, dėl kurių pasikeičia
vandens tekėjimo kryptis, slėgis ir greitis, geležies dalelės atsikabina nuo vamzdžių ir nudažo vandenį ruda spalva. Tokiais
atvejais bendrovės specialistai
praplauna vamzdynus, išleisdami „negražų“ vandenį.
„Kartais nesklandumai, susiję su vandens kokybe ir tiekimu kyla ne dėl mūsų kaltės,
tačiau mes operatyviai stengiamės išspręsti visas problemas
ir užtikrinti sklandų ir kokybišką
druskininkiečių aprūpinimą vandeniu“, – sakė bendrovės direktorius M. Jaskelevičius.

PADĖK A
Dėkoju „Maltos ordino“ darbuotojams už pagalbą, man susilaužius ranką. Nuoširdžiausias AČIŪ vadovei Astai ir savanorei Vilmai. Linkiu sėkmės darbuose ir asmeniniame gyvenime!
Irena Jonaitienė

Reikalingas patyręs sodininkas prižiūrėti sodo augalus.
Tel. 8 698 40430

Parengė Laimutis Genys

„Druskininkų vandenys“ – skaičių kalba
Abonentų skaičius – 9766
Tiekiamo vandens kiekis per parą – 4000 kub. m
Trasų ilgis – 121 km
Druskininkų vartotojų, prisijungusių prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų sistemos, – 95 proc.
Vandenviečių skaičius – 5
Vandens gręžinių skaičius – 24
Naujiems projektams skirta 5,15 mln. eurų
Darbuotojų skaičius – 65
Kaip prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir
nuotekų sistemos?
1. Kreiptis į UAB „Druskininkų vandenys“ dėl prisijungimo techninių sąlygų išdavimo.
2. Parengti projektą.
3. Įsirengti tinklų įvadą.
4. Sudaryti sutartį su UAB „Druskininkų vandenys“.

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

Dažome medinius namus, fasadus bei
stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė! Tel. 8 636 94394
„The House“ restoranas-svečių namai ieško darbuotojų:
• padavėjo (-os),
• virėjo (-os),
• virtuvės pagalbinių darbuotojų,
• kambarinės (-io) (dirbti puse etato).

Kontaktai:
Druskininkuterasa@gmail.com arba telefonu
+370 679 14 738
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Išnuomoju komercinėsgyvenamosios paskirties
patalpas Liškiavos g. 11.
63 kv. m, atskiras įėjimas
nuo gatvės, trifazis, dideli
elektros pajėgumai.
Tel. 8 612 12197
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Restoranas „Romnesa“ ir Sodyba „Ignė“ jau dirba.
Iki malonaus susitikimo 4 km nuo Druskininkų,
Vienkiemių g. 3, Jaskonys. Tel. +370 6060 0016

Valome geriamojo
vandens šulinius.

Tel. 8 602 13870
Brangiai
perku
mišką (gali turėti
bendrasavininkių,
būti
neatidalinta,
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau
dokumentus.

Tel. 8 644 55355

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

Atlieku griovimo darbus.

Tel.: 8 605 61520,
8 656 38881
Lazdijų r. Gudelių
kaime nebrangiai
parduodama sodyba
su 52 arais žemės.
Tel. 8 673 77414
Įvairios medienos
malkos: rąsteliais,
kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai.

Tel. 8 698 39795

Parduodu mažai
naudotą gražią sofą su
dviem foteliais.
Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 619 23415

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

Tel. 8 674 61 640

Darbui restorane „Romnesa“ Druskininkuose
reikalingi virėjai. Darbas pamaininis.
Kreiptis tel. 8 614 44445
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

Bendrijai reikalingi meistrai atlikti šlaitinio stogo remontą,
fasado sienų plovimą bei dažymą.
Pateikti sąmatą numatytiems darbams.
Vieta: Druskininkai.
Kontaktinis asmuo – Gelena. Tel. 8 674 29366

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

Elektrinių dviračių remontas.
Tel. 8 650 66517
Klijuoju plyteles. Tel. 8 610 66734
Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

Tel. 8 686 80106

Statybos įmonei reikalingi apdailininkai,
plytelių klojėjai, statybos vadovas.

Tel 8 687 41202

Automobilių dirbtuvėms reikalingas autošaltkalvis, galintis
remontuoti automobilių važiuokles. Tel. 8 612 68057
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą.
Sukomplektuojame medžiagas, suteikiame garantijas.

Tel. 8 655 75705

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

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

Tel. +3702987015

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
Liepos 2 d. 16 val. parodos atidarymas V. K. Jonyno galerijoje Tapybos pleneras „Šlavantas 2020“ (Turistų g. 9,
Druskininkai)
Liepos 3 d. 15 val. Edukacija ,,Juostų pynimas“ Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Verpėjų g. 11, Viečiūnų kaimas)
Liepos 3 d. 18 val. Miesto muziejaus
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) vyks
MIND’mūšis, skirtas Karaliaus Mindaugo dienai paminėti. Dalyvio mokestis – 2
Eur. Registracija tel. +370 (3 13) 58007
Liepos 8 d. 20 val. pianistės Živilės
Karkauskaitės koncertas M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode. Programoje
– M. K. Čiurlionio, P. Glass, J. Field kūriniai. Koncertas mokamas. (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)
Liepos 9 d. 16 val. Naujų knygų pristatymas „Naujos knygos – naujos patirtys“
Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje (Alėjos g. 30 Leipalingis)
XVIII tarptautinis menų festivalis
„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčioje – Sakralinės
muzikos ciklas „Čiurlioniškąją stygą
palietus
Liepos 4 d., šeštadienį, 19.30 val. Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienai
Koncertas „Čiurlionio įkvėpti“: Ieva
Prudnikovaitė (mecosopranas, Lietuva, Šveicarija), Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatas Vladimiras
Prudnikovas (bosas), festivalio „Sugrįžimai 2020“ dalyvė Vaiva Datenytė (sopranas, D. Britanija), Gediminas Kviklys
(vargonai)
Liepos 11 d., šeštadienį, 19.30 val.:
Silvija Beatričė Petkevičiūtė (sopranas), Judita Vasiliauskaitė-Radovskienė
(smuikas), Povilas Padleckis (vargonai)
Parodos
Viešojoje bibliotekoje iki liepos 27 d.
veiks spaudinių paroda ,,Prie istorinio
valstybės lopšio“, skirta Valstybės dienai
–Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventei (V. Kudirkos g. 13)
Viešojoje bibliotekoje iki liepos 27 d.
veiks spaudinių paroda „Žalgirio pergalės atmintis“, skirta Žalgirio mūšio dienai
(V. Kudirkos g. 13)
Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama paroda ,,Menas ir meno edukacija Japonijoje“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda „Čiurlionio namų trauka“ (M.
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)
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 20 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje eksponuojama
paroda „Keliaujantys muzikantai“ (M. K.
Čiurlionio g. 37, Druskininkai)

Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Duris atveriantis „Amberton Green SPA Druskininkai“
buria savo komandą. Ieškome profesionalių, novatoriškų ir motyvuotų darbuotojų. Reikalingi:
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).
Lauksime visų susidomėjusių CV el. paštu
druskininkai@amberton.lt
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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

Siūlome darbą konsultantui (-ei) statybų duonos skyriuje UAB „Kesko Senukai Lithuania“. Atlyginimas –
nuo 437 € (į rankas). Susidomėjus, skambinkite
+370 699 19170

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

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

Tel. (8-620)65577

Kanalizacijos ir santechnikos darbai.

Tel. 8 656 21154

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

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

Tel. 8 605 81979
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.

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

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

Parduoda skaldytas
beržines ir
alksnines malkas.

Automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas.
Paruošime Jūsų automobilį Techninei apžiūrai.
Gardino g. 90, Druskininkai. Tel. 8 650 23988
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
Atliekame visus vidaus
apdailos, remonto ir
kitus statybos darbus.
Tel. 8 675 90775

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

Tel. 8 673 56110

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

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363
Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295

Perkame miškus su
žeme arba iškirtimui,
žemės sklypus.

Tvarkome dokumentus.

Tel. 8 625 80008

Nuolatiniam darbui ieškome:

Virėjo (jos), picų kepėjo (jos), padavėjo
(jos),
Indų plovėjos-pagalbinės darbuotojos
Neturinčius patirties apmokysime!
Restoranas-muzikinis klubas
DRUSKININKŲ KOLONADA
Tel. +370 620 66 228

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
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Užuojautos
Mirus mylimam broliui Vaclovui, nuoširdžius paguodos,
atjautos, užuojautos žodžius skiriame Antaninai Balkuvienei.
Druskininkų PSPC kolektyvas
Nieko nėra skaudesnio už amžiną išsiskyrimą...
Sunkią liūdesio ir netekties valandą, mirus mylimam broliui,
nuoširdžiai užjaučiame Juliją Lesevičienę.
DNSB „Ąžuolas“ gyventojai
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 mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Jolantą Mieliauskienę.
Ligoninės Intensyvios terapijos
skyriaus kolektyvas

Gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos –
Druskininkų kardiologijos centre
Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dirbantis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje

Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai
Užsakymo Nr. MDR-261-03

Ar jums gresia infarktas?

Į Amžinybę išėjus broliui, Antaninai Balkuvienei
nuoširdžius užuojautos žodžius skiria Medicininės slaugos
ir palaikomojo gydymo skyriaus kolektyvas
Mirus Nijolei Kondratienei,
nuoširdžiausius užuojautos žodžius tariame
ir Dievo palaimos linkime dukrai Jolantai,
seserims, broliui ir visiems artimiesiems.
Valerija Kalpokienė
ir visas buvęs bendradarbių kolektyvas
Į Amžinybę išėjus Nijolei Kondratienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jolantą,
seseris, brolį ir visus artimuosius.
Tegul didelį liūdesį bei gėlą sušvelnina draugiška atjauta ir
palinkėjimas dvasios stiprybės.
V. Dovidaitytė, B. ir V. Šilaičiai,
M. ir K. Kaupiniai

Druskininkų kardiologijos
centras atnaujina galimybę
išsitirti pagal širdies ir kaklo kraujagyslių ligų prevencijos programą
Užtikrindami pacientų ir darbuotojų saugumą, Druskininkų
kardiologijos centras atnaujina
galimybę išsitirti pagal širdies
ir kaklo kraujagyslių ligų prevencijos programą.
Pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytoja kardiologė Jovita Samauskienė,
gydytoja kardiologė Svetlana Solovjova ir gydytoja kardiologė Jelizaveta Burca,
dirbančios Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose, PMC „Kardivita“.
Širdies ir kraujagyslių ligų
prevencijos programoje kviečiami dalyvauti vyrai nuo
40 iki 54 metų (imtinai)
ir moterys nuo 50 iki 64
metų(imtinai), kuriems šeimos gydytojas nustato metabolinį sindromą (padidintą
kraujospūdį, viršsvorį, padidintą gliukozės arba trigliceridų
kiekį kraujyje arba sumažintą
DTL cholesterolio kiekį kraujyje) arba pacientai sergantys
cukriniu debetu.
Pacientams, dalyvaujantiems programoje nemokamai atliekami šie tyrimai:
1. širdies echoskopija,
2. kaklo kraujagyslių echoskopija,
3. kardiograma,

Susimąstai prie Amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome...
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Mirus Nijolei Kondratienei,
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Jolantai
ir artimiesiems.
DNSB „Gintaras“ gyventojai
Mirus Jonui Nevuliui, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Onutei, dukroms ir jų šeimoms.
Bendrijos „Rūta“ gyventojai

Pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytojos kardiologės, dirbančios Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose, PMC „Kardivita“/Asmeninio archyvo nuotrauka

4. kraujagyslių standumo
(elastingumo) tyrimas ir kulkšnies-žasto indekso nustatymas,
5. dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrija),
6. kraujo ir šlapimo tyrimai.
Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologinis ištyrimas bei kardiologo konsultacija trunka 1-1,5
valandos.
Pacientai, norintys išsitirti pagal programą, turi turėti

šeimos gydytojo siuntimą, kuriame nurodytas metabolinis
sindromas arba cukrinis diabetas.
Klinikoje stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų saugiai ir be eilių
gauti kvalifikuotą kardiologo
konsultaciją.
Registracija tel. +370 623
49997, Sveikatos g. 30B,
Druskininkai.
Užsakymo Nr. MDR-261-04

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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2020.07.03 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio teisuoliai.
13:00 Įdomiosios atostogos.
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 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Hobitas: nelaukta kelionė.
01:05 Stivas Džobsas.
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 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 PREMJERA „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Heraklis“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS
„Galingieji reindžeriai“.
23:50 „Mara“.
01:45 „Alinanti misija“.
03:15 „Barbaras. Kario iškilimas“.
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:10 „Paskutinis iš vyrų“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:50 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Kvailiai šėlsta“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS 5-oji banga.
23:15 Pabėgimas iš Los Andželo.
01:15 Pačiūžomis į šlovę.
02:45 Nepaklūstantis įstatymui.
04:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas“.
06.30 „Pone prezidente”.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.30 Pagaliau savaitgalis.
08.00 Laikykitės ten.
09.00 „Kelrodė žvaigždė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas”.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Meilės lygtis”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.

02.20 Pagaliau savaitgalis.
02.40 „Meilės lygtis“.
03.30 Laikykitės ten.
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika“.
06.00 „Pone prezidente”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „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.
23:35 Snaiperis 3.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 „Visa menanti“.
04:25 Programos pabaiga.

2020.07.04 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Euromaxx.
06:35 Pasaulio puodai.
07:25 Linkėjimai nuo Maiko.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
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.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:30 Negalvok dukart.
24:00 Hobitas: nelaukta kelionė.
02:45 Geriausia proga.
04:25 Linkėjimai nuo Maiko.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 PREMJERA „Kitsy“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Išdykėlis Danstonas”.
12:45 „Dantukų fėja 2“.
14:35 „Šokis hip-hopo ritmu“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Dantukų fėja“.
21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Adelainos amžius“.
23:55 „Audrų karas“.
01:40 „Atkeršyti bet kokia kaina“.
03:15 „Deganti žemė“.
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „Paskutinis iš vyrų“.
06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Saugokis meškinų“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.
08:15 „Berniukas Blogiukas“.
08:40 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Nuotykių metas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Slaptoji komanda.
11:55 Lino. Nuotykiai katino kailyje.
13:45 Tiltas į Terabitiją.
15:40 „Ponas Bynas“.
16:10 Normanas.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris ir
Fenikso brolija.
22:20 Drilbitas.
00:25 Skautai prieš zombius.

02:05 5-oji banga.
03:55 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 „Merginos iš Ukrainos“.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.30 „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Laikykitės ten.
00.00 Grilio skanėstai.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis”.
04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
04.40 Gyvenimas.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 „Gluchariovas“ .
06:00 „Geriausi šuns draugai“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Laukinė karalystė“.
11:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Pričiupom!“.
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 Titanų susidūrimas.
23:35 AŠTRUS KINAS Mačetė.
01:35 „Kriminalinė Maskva“.
02:25 Absoliutus blogis.
04:00 Programos pabaiga.

2020.07.05 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. Pažintinė-pramoginė programa vaikams.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišių tiesioginė transliacija.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“. Lietuva – Italija.
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 Vairavimo pamokos.
23:00 Edeno sodas.
00:40 Kino žvaigždžių alėja. Ulzanos reidas.
02:20 Narsutis Dumbauskas. Dviračių sporto profesorius.
03:25 Etnos.
03:50 Šoka Lietuva (kart.).
04:05 Šventadienio mintys.
04:30 Negalvok dukart.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 PREMJERA „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“.

09:00 „Ūkio šefas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 PREMJERA „Žalioji byla“.
11:30 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis keliauja į Holivudą!“.
13:10 „Slaptasis agentas Maksas“.
15:05 „Princas ir aš“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Bibliotekininkas 3: Judo taurės prakeiksmas“.
21:20 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Perl Harboras“.
01:05 „Galingieji reindžeriai“.
03:15 „Audrų karas“.
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:10 „Paskutinis iš vyrų“.
06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:35 „Saugokis meškinų“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.
08:25 „Berniukas Blogiu-

kas“.
08:50 „Tomo ir Džerio šou“.
09:15 „Nuotykių metas“.
09:40 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Mažasis riteris Trenkas.
11:45 Viena diena Niujorke.
13:35 Mielas Diktatoriau.
15:25 Sutrikusi mafija.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai.
22:20 Čapis.
00:40 Kelyje 2. Alaus tenisas.
02:20 Drilbitas.
04:05 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Kryptys LT.
09.30 4 kampai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Pinigų karta.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos“.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
18.00 Žinios.
18.30 „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kruvinas užrašas”.
20.00 Žinios.
20.30 „Viešnia iš ateities“.
22.00 Pinigų karta.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kruvinas užrašas“.
04.00 „Merginos iš Ukrainos”.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Galiūnai.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Laukinė karalystė“.
11:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Pričiupom!“.
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 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:55 „Sūnus paklydėlis“.
23:50 „Fargo“.
02:05 Titanų susidūrimas.
03:40 Mačetė.
05:20 Programos pabaiga.

2020.07.06 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Gražiausios poetų
dainos.
07:30 Džudė Mudė ir nenuobodi vasara.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Iškilmingas valstybės vėliavos ir istorinės vėliavos pakėlimas.
12:30 Valstybės diena. Šv. Mišių tie-

sioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos.
13:45 Šoka Lietuva.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Dalinkimės istorija.
17:00 Radviliada.
18:30 Aš tikrai myliu Lietuvą. Koncertas Valstybės dienai.
20:00 „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
21:03 Loterija „Keno Loto“.
21:05 Panorama.
21:34 Loterija „Jėga“.
21:35 Premjera. Baltų gentys.
23:15 Premjera. Kostiumuotieji.
24:00 Čikagos policija .
00:40 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Aš tikrai myliu Lietuvą.
03:30 Šventinis koncertas iš Lietuvos nacionalinės filharmonijos.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Stop juosta.
05:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
06:30 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
07:00 „Stičas“.
07:30 „Heraklis“.
09:15 „Septyni varnai“.
11:25 „Džiunglių karalius“.
13:10 „Trys muškietininkai“.
15:25 „Narnijos kronikos. Princas
Kaspijanas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Tautiškos giesmės giedojimas HIMNO BANGA“.
21:05 VASAROS KINO TEATRAS
„Karalius Artūras“.
23:40 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Grąžinti nepriklausomybę“.
01:00 „Kobra 11“.
01:55 „Rezidentas“.
02:45 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Kobra 11“.
04:30 „Kietuoliai“.
04:55 „Naujakuriai“.
05:40 „Vieniši tėvai“.
06:05 „Berniukas Blogiukas“.
06:55 „Tomo ir Džerio šou“.
07:20 Dzeusas ir Roksana.
09:15 Princesė gulbė. Princesė rytoj, piratė – šiandien.
10:45 Megamaindas.
12:35 Ant bangos.
14:20 Kaukė.
16:25 Turistas.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Adelė ir mumijos
paslaptis.
21:40 Ir visi jų vyrai.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Tęsinys Ir visi jų vyrai.
00:00 Draugiškas seksas.
02:00 Čapis.
04:05 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba.
06.30 „Pone prezidente”.
07.00 4 kampai.
07.30 Kaimo akademija.
08.00 Pinigų karta.
08.30 Pagaliau savaitgalis.
09.00 Partizanų keliais.
10.00 Grupės „Vairas” gyvo garso
koncertas.
11.00 Laikykitės ten.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Atėjo. Sabas.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Reporteris.
16.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė”.
20.00 Reporteris.
20.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
21.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Grupės „Išjunk šviesą” gyvo
garso koncertas.
00.30 Grupės „Rondo” gyvo garso
koncertas.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.20 Kaimo akademija.
02.40 Laikykitės ten. Pokalbiai.
04.00 Atėjo. Sabas.
06:00 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
06:55 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
08:55 „Laukinė karalystė“.
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11:05 37-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
13:00 Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta.
14:35 Fantomas.
18:50 Fantomas prieš Skotland Jardą.
21:00 Spaidervikų kronikos.
22:50 „Jūrų pėstininkai“.
00:40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:00 „Sūnus paklydėlis“.
02:45 „Visa menanti“.
03:30 Programos pabaiga.

2020.07.07 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Įdomiosios atostogos.
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 Istorijos perimetrai.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vieniši tėvai“.
06:25 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 „Stičas”.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Kaip išsirinkti vyrą“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Kobra 11“.
01:50 „Rezidentas“.
02:40 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Kietuoliai“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:30 „Kobra 11“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo poli-

cija“.
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 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Ikaras.
00:20 „Rivjera“.
01:25 Draugiškas seksas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Rosenheimo policija“.
05:30 Programos pabaiga.
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05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrainos“.
06.30 Pinigų karta.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Kelrodė žvaigždė“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos”.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Meilės lygtis“.
02.20 Pinigų karta.
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.30 Laikykitės ten.
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika”.
06:25 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:35 „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 Įstatymo tarnai.
23:40 Spaidervikų kronikos.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 „Visa menanti“.
04:30 Programos pabaiga.

2020.07.08 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Įdomiosios atostogos.
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 Gimę tą pačią dieną.
19:30 Pasaulio puodai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 „Stičas”.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Blogoms merginoms – viskas“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Titanas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Titanas“.
00:00 „Skubi pagalba“.
00:55 „Kobra 11“.
01:50 „Rezidentas“.
02:40 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Kietuoliai“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:30 „Kobra 11“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo polici-

ja“.
11:00 Nuo... Iki...
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 Nuo... Iki...
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Juodasis griaustinis.
00:35 „Rivjera“.
01:35 Ikaras.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Rosenheimo policija“.
05:20 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrainos“.
06.30 4 kampai.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Kelrodė žvaigždė“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pone prezidente.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 4 kampai.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.20 4 kampai.
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.30 Laikykitės ten.
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „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 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus.
22:50 Įstatymo tarnai.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 „Visa menanti“.
04:25 Programos pabaiga.

2020.07.09 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio puodai.
13:00 Įdomiosios atostogos.
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 Stambiu planu.
19:30 Pasaulio teisuoliai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. „Lietuvos sąžinė“ – Petras Leonas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu.
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. „Lietuvos sąžinė“ – Petras Leonas.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Blogoms merginoms – viskas“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„16 kvartalų“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Kobra 11“.
01:55 „Rezidentas“.
02:45 „Vieniši tėvai“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:20 „Kietuoliai“.

04:45 „Naujakuriai“.
05:30 „Kobra 11“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 Nuo... Iki...
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 Nuo... Iki...
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kryžius.
00:40 „Rivjera“.
01:35 Juodasis griaustinis.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija. VDU karta.
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:40 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas“.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Kelrodė žvaigždė“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Grilio skanėstai.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.20 Grilio skanėstai.
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.30 Laikykitės ten.
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „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 Požemių ugnis.
23:10 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus.
00:55 „Kobra 11“.
01:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:15 „Visa menanti“.
03:55 Programos pabaiga.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.5925/0009:150), esančio
Leipalingio mstl., Druskininkų sav., savininką D.I., kad UAB “Druskininkų geoplanas” matininkas Darius Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-303) 2020-07-14d. 10 valandą vykdys žemės sklypo (kadastro
Nr.5925/0009:160 ), esančio Dzūkų g.15, Leipalingio mstl., Druskininkų
sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB “Druskininkų geoplanas” adresu Vytauto g. 19-4, Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@inbox.lt arba telefonu 8 699 12416

Perku, priimu automobilius.
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą,
dėl kompensacijos (1000 Eur) perkant naują
transporto priemonę (automobilį, motorolerį,
paspirtuką). Tel. 8 613 91192
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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

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

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

Automobilių žibintų ir kėbulų poliravimas.
Tel. +37061066734
Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

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

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

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

Tel. 8 608 33221
Valome geriamojo
vandens šulinius.

Tel. 8 692 52051
BALDAI
Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

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.
Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 663 57205
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.
Tel.+370 68793693

Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita)
Tel. 8 685 05537
Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!
Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 22 arų namų valdos
sklypas puikioje, jaukioje, naujai
kuriamoje naujų namų gyvenvietėje
Viečiūnuose, komunikacijos, puikus
privažiavimas. Kaina – 18 500 Eur.
Tel. 8 624 69222
Gardino g. 2 kamb. butas 42 kv. m.
1 aukštas, atskiras įėjimas su vasariniu priestatu. 1 kamb. – 25 kv.
m. su baldais, rūsys, auto garažas.
Tel.: 8 620 27058, 8 608 93346
Parduodamas 50 kv.m. butas Gardino g. 1 aukšte, tiktų komercijai,
yra balkonas, du nepereinami kambariai, šalia gatvės, geras susisiekimas su centru, yra rūsys. Kaina
– 33 900 Eur. Tel. 8 611 35280
Parduodami 1-2 kambarių butai su
pilna ar daline apdaila naujos statybos name Gardino g. 56 G prie
Alkos I tvenkinio. Tel. 8 687 37575

Namų valdos sklypas – 4,5 aro,
visos komunikacijos, Ratnyčėlės
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m.
Tel. 8 682 98506
Sodas Jaskonyse, sodų bendrijoje
„Smiltelė“, 6,75 arų žemės sklypas,
sodo pastatas – 31, 18 kv.m. Gera
vieta,
patogus privažiavimas. Tel. 8 672 77324
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
Dviejų kambarių, Antakalnio g. 18,
48, 50 kv.m. butą. Tel. 8 621 92956
1 kambario (35.30 kv. m.) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 26 000 Eur. Tel.:
+370 613 80442, +370 614 40701

Parduodamas erdvus 2 kambarių
65,57 kv. m. butas 2/11 aukšte naujos statybos name Liepų g. Kaina –
99 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduoda 2 kamb. butą Ateities
g. 30A, 50, 5 kv. m. pusantrinis
aukštas iš 5, du balkonai. Tel. 8 621
77721

Įvairių dydžių namų valdos sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120,
šalia miško. Atlikti geodeziniai
matavimai, yra elektra, miesto komunikacijos. Tel. 8 602 10802

2 kamb. butas 38 kv. m. su baldais 4
a. Gardino g. Kaina – 23 500. Tel. 8
608 46455

Pigiai parduodu 10 arų namų valdos
sklypą M. K. Čiurlionio g. Tel. 8 602
10802
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 aukštų mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje. Tel.: 8 602 10802, 8 675
57201
Parduodamas sodas Druskininkų
miesto ribose, „Eglės“ soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui
visus metus, dviejų aukštų, su garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.Gera
kaimynystė, šalia – miškelis. Tel. 8
685 57045
Sodų g. senamiestyje 5 arų namų
valdos sklypas, šalia „Vijūnėlės“
tvenkinio, paruoštas namo projektas, visos komunika-cijos. Tel. 8 659
41076
Parduodami 1-2 kambarių butai su
pilna ar daline apdaila naujos statybos name Gardino g. 56G prie Alkos
I tvenkinio. Tel. 8 687 37575
Parduodamas erdvus 2 kambarių
65,57kv. m. butas 2 aukšte iš 11
naujos statybos name Liepų g. Kaina – 99 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas bendras žemės plotas su mišku (miško – 2,1 ha, žemės
– 3,5 ha) Lazdijų rajone, Varnėnų
kaime. Tel. 8 652 06424
37 arų namų valdos sklypas Didžiasalyje. Įvesta elektra, asfaltuotas
privažiavimas, šalia 2-ų ežerų. Kaina – 15 000 Eur. Tel. +37060228830
1 kambario butas Neravų gatvėje, 4-ame aukšte, 34 kv. m
suremontuotas už 25 000 Eur. Tel.
+37060228830
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

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

Tel. +370 618 28614

„Audi A4“, 2006 m. Rida – 213 000
km, keturi vasariniai lieti ratlankiai,
dyzelis, auto-matas, 2.0 l. Tel.: 8
621 33701, 8 616 55883
2007 m. „VW Sharan“, 1.9 TDI, TA.
2009 m. „Mazda 5“, 2.0 TDI, TA.
2008 „Citroen Xsara Picasso“ 1.6
dyzelis, TA. 2003 m. „Nissan Almera“ 2.0 dyzelis. TA. 2007 m. „Peugeot Expert“ 2.0 dyzelis, TA. 1998 m.
„Mercedes Benz“ 2.2 dyzelis, TA.
Tel. 8 647 33100
„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. 403 Moskvič„Toyota
Corolla“, auto-matas, 2001 m. TA,
dyzelis. Metaliniai stulpai – 260
cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 98506
„Opel Antara“: 2007 m., dyzelinas,
110 kW, ruda, TA iki 2020-05-23.
Tel. 8 676 72759
„VW Sharan“, 2003 m. benzinas,
dalimis. Tel. 8 650 25245
„Opel Zafira“, 2.0 l dyzelis, 2002 m.
Kaina – 1100 Eur. Tel. 8 650 70176

Miškas, mediena, malkos
Sausa pušinė malka: rąsteliai, kaladės, kapotos. Tel. 8 682 58164

Žemės ūkio paskirties sklypas (30
arų) Viečiūnuose už mokyklos. 1
aras – 500 Eur. Tel.: 8 612 98994, 8
616 48116

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Baltašiškėj Miciūnų g. 17 – 9 arų
sklypą. Tel. 8 627 36699

Naujas, neišpakuotas virtuvės baldų
komplektas (pagamintas Ukrainoje).
Tel. 8 622 25700

Puikiai suremontuotą 1 kambario
butą su baldais netoli turgaus. Tel. 8
616 31315

Nuoma
Išnuomojamas 2-jų kamb. butas
Vytauto g. 2 aukštas prieš prekybos
centrą „Maxima“. Tel. 8 645 49074
Ieškomas 2-3 kambarių butas ilgalaikei nuomai nuo rugpjūčio mėn.
Tel. 8 628 75156
Ieškau išsinuomoti arba pirkti žemės ūkio paskirties žemę nuo 15
arų. Tel. 8 602 28830
Išnuomojamas kotedžas Mizarų g.
ilgam laikui nuo liepos 15 d. Tel. 8
615 43483
Kaune Šiaurės pr. 4 aukšte iš 9 išnuomojamas 2 kambarių butas. Tel.
8 615 43483

Žemės ūkio produkcija
Parduodama melžiama ožka. Tel. 8
672 79678
Vasarinius kviečius – 50 kg – 8 Eur,
rugius – 50 kg – 6 Eur. Didesnį kiekį
galiu atvežti. Tel. 8 695 16057

Automobiliai ir jų dalys
Parduodamos universalios R13 padangos. Tel. 8 682 57013
„Nissan X-Trail“ , džipas,
kątik iš Vokietijos. 2004 m.
Visi privalumai, puikus stovis.
Tel. 8 692 44465

Kiti daiktai

Vaikiškas dviratis, tinkamas 5 m.
mergaitei, rožinė spalva, su pagalbiniais ratukais. Tel. 8 612 11253
Minkštas odinis svetainės baldų
komplektas (smėlio spalvos). Kaina
– 250 Eur. Tel. 8 611 33589
Parduodamos dvi guminės dvivietės
valtys, po 40 Eur. Tel. 8 611 21491
Parduodu 70, 100 šulinio žiedus,
M12, M14, MU18, MU20 sąramas,
rugius 50 kg. 5 Eurai. Tel.8 686
63015
Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8 618
20125
Tuščias dujų balionas, kaina – 15
Eur. Tel. 8 673 77414
Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai ir
Scart laidai nuo 2 Eur, naudotos
medžio drožlių ir DVP plokštės nuo
1, 5 Eur už kv. m. Skaldelė trinkelių
klojimui 1 maišas – 4 Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur. Tel. 8
686 43600
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,
dviratis su bėgiais – 70 Eur. Tel. 8
616 48116
Mažai dėvėtą gražią sofą su dviem
foteliais. Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619
23415
Du buitiniai dujų balionai su naujais
kranais, du naudoti šaldytuvai. Tel. 8
614 01382

Vaikiškas vežimėlis, mikrobangų
krosnelė, televizorius, vaikiška kompiuterio kėdė, elektrinės gyvatvorių
žirklės, naujas kilimas, paspirtukas.
Tel. 8 675 57873
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
Mažai dėvėta medinė lova su patalynės dėže, kaina – 60 Eur. Tel. 8 676
33844
Pieno melžimo aparatas, priedas – 1
separatorius. Kaina – 250 Eur. Tel. 8
698 12264

Perka
Sodybą su žeme ar mišku nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel.
8 680 84444
Automobilio „UAZ 469“ markės
kariškus tiltus arba BTR blokiruotę. Priekabą „Skif“ arba „Uaz“.
Tel. 8 606 14389

Dingo
Neravuose dingo Abisinijos katė
šviesiai rudos spalvos, buvo su apykakle, apykaklėje nurodytas savininkų numeris. Dosniai atsilyginsime.
Tel. 8 600 72978

Dovanoja
Gal kas gali padovanoti veikiantį
šaldytuvą? Tel. 8 625 97 648

Dovanojame mielus, rainus katinėlius. Tel. 8 625 58498

Ieško darbo
Galiu prižiūrėti sodybas 2 kartus per
savaitę. Tel. 8 692 44465
52 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 625 97648
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
50 m. moteris ieško darbo. Tel. 8
677 86431
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Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

