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Daugiausia susižavėjimo visiems sukėlė šeštadienio popietę organizuotas finalinis visų šokėjų pasirodymas prie muzikinio Druskininkų fontano/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Praėjusį savaitgalį į Druskininkus šokio entuziastus
ir šokėjus sukvietė druskininkietis, šokių studijos
„Dosado“ vadovas Povilas
Lapinskas. Kurorte pirmą
kartą organizuotas linijiniųšokių festivalis „Druskininkai šokio ritmu“.
Įvairiose miesto vietose
buvo galima pamatyti kelis
šimtus šokėjų. Atvyko įvairių Vilniaus klubų, Molėtų,
Kauno, Alytaus, Varėnos bei
Druskininkų atstovai, svečiai iš Latvijos ir Vokietijos.
Festivalio dalyviai gerą
nuotaiką bei puikius įspūdžius dovanojo ir jų pasirodymus stebėjusiems žiūrovams.
Na, o daugiausia susižavėjimo visiems sukėlė šeštadienio popietę organizuotas finalinis pasirodymas – 15-ka
linijinių šokių, „akomponuojant“ muzikiniam Druskininkų
fontanui.
„Nerealus jausmas! Linijinių
15-kos šokių festivalis „Druskininkai šokio ritmu 2020“
įvyko! Lietuvoje tokios akcijos

dar nebuvo. Esame pirmieji
šokėjai, kuriems „akomponavo“ šokantis ir grojantis fontanas. AČIŪ tiems, kas prisidėjo prie festivalio ir buvo
jo dalimi! Pačios geriausios
emocijos, labai gražūs žodžiai, atsiliepimai bei žmonių
šypsenos – tai pati didžiausia dovana man! Tikiuosi, jog
šis festivalis taps tradiciniu ir
sukvies į mūsų kurortą gausų būrį šokėjų kiekvienais
metais“, – po festivalio įspūdžiais dalijosi jį organizavęs
P. Lapinskas.
Šokio mėgėjai penktadienio
vakarą buvo pakviesti į Pramogų aikštėje surengtą vakaro atidarymo koncertą. Jie galėjo pamatyti 15-kos linijinių
šokių kompozicijas.
Šeštadienis buvo skirtas moterims – jos ne tik turėjo galimybę rasti įdomių nemokamų veiklų, bet ir galėjo pažinti
Druskininkus ir kurorto privalumus. Rytmetį Vijūnėlės tvenkinio paplūdimyje moterys smagiai šoko linijinius šokius, K.
Dineikos sveikatingumo parke
dalyvavo jogos ir tabata treni-

ruotėse, Druskonio ežero pakrantėje esančiame Amfiteatre galėjo išmėginti kangoo
jumps. Na, o popietę visi turėjo
galimybę pašokti linijinius šokius drauge su muzikiniu Gydyklų parko fontanu.
„Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų savivaldybei ir Kultūros
centrui už pagalbą, organizuojant renginį. Šilti atsiliepimai byloja, kad šis festivalis
buvo didelė šventė ir šokėjams, ir tiems, kas stebėjo
jų pasirodymus, ir tiems, kurie prisijungė ir šoko kartu“,
– emocijų neslėpė pirmojo linijinių šokių festivalio Druskininkuose organizatorius P.
Lapinskas.
Jis pasidalijo ir savo svajone
– Druskininkai turėtų tapti dar
ir šokančiu miestu: „Pirmasis
festivalis, manau, tikrai pavyko. Ir jau dabar buvo tarptautinis! Smagu sulaukti geriausių
atsiliepimų iš festivalio dalyvių
– ir iš lietuvių, ir užsieniečių.
Manau, kad ir ateityje festivalį rengsime kartu su šokiams
artimų sporto šakų atstovais,
stengsimės, kad renginio pro-

grama būtų kuo įvairesnė bei
patrauklesnė.
Povilas labai džiaugiasi pavykusiu pirmuoju festivaliu, kuris pranoko lūkesčius: „Ir pats
žinau, ir festivalio svečiai dar
kartą patvirtino, kad mūsų
miestas yra nuostabus ir tikrai
tinkamas šokio festivaliui. Kitąmet planuočiau išnaudoti dar
daugiau miesto erdvių ir surengti dar didesnį festivalį. Tikimės sulaukti dar daugiau dalyvių ir žiūrovų. Viliuosi, kad
dalyvių tada bus tiek, kad ir
visa Vilniaus alėja taps vientisa šokių aikštele. Dar kartą įsitikinau, kad šis festivalis atveria puikias galimybes pritraukti
į miestą daugybę šokančių
žmonių ir paskleisti žinią apie
miestą“.
Festivalio dalyviai, žiūrovai ir
tie, kas stebėjo gyvai transliuotus šokėjų pasirodymus, labai
susidomėjo renginiu. Beveik
visi žada kitąmet jame dalyvauti.
„Mano Druskininkai“
informacija
Nukelta į 4 psl.
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kurorto įvaizdžio
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Informacija Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių žemių savininkams
Druskininkų
savivaldybės
administracija dėkoja žemių
sklypų savininkams tvarkantiems jiems priklausančias
žemės valdas. Atsižvelgiant
į tai, kad kurortui itin svarbus estetinis aplinkos vaizdas, siekiame užtikrinti, jog
visos teritorijos, taip pat ir
privačios, esančios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse, atrodytų tvarkingai.
Pastebime, kad Druskininkų
savivaldybės teritorijoje dar
yra apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų, tad raginame savininkus atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus:
surinkti šiukšles, šienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias
šakas.
Iki šių metų liepos 1 dienos
nesutvarkytų sklypų sąrašas:
Druskininkų miestas: Baltašiškės g. 30C, Baltašiškės g.
30B, Baltašiškės g. 30A, Baltašiškės g. 18B, Baltašiškės g. 18E,
Baltašiškės g. 18F, Baltašiškės g.
18G, Baltašiškės g. 18D, Baltašiškės g. 18H, Baltašiškės g. 18I,
Baltašiškės g. 18J, Baltašiškės g.
18K, Baltašiškės g. 18U, Baltašiškės g. 18T, Baltašiškės g. 18V,
Baltašiškės g. 18S, Baltašiškės g.
18R, Baltašiškės g. 18P, Baltašiškės g. 18O, Baltašiškės g. 18N,
Baltašiškės g. 18M, Baltašiškės
g. 18L, Baltašiškės g. 18K, Baltašiškės g. 22, Baltašiškės g. 61A,
Baltašiškės g. 59A, Baltašiškės g.
57A, Baltašiškės g. 55A, Leipalingio g. 1, Leipalingio g. 24, Leipa-

lio g. 10, Smėlio g. 33, Smėlio g.
21, Smėlio g. 7.
Diržų kaimas: Nemuno kel. 53.

Apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų savininkai raginami atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus: surinkti šiukšles, šienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias šakas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

lingio g. 18, Kaziulių g. 9, Kaziulių g. 7, Kaziulių g. 16, Kaziulių g.
18, Kaziulių g. 19, Kaziulių g. 21,
Kaziulių g. 28, Kaziulių g. 30, Ricielių g. 5, Ricielių g. 7, Ricielių g.
24, Miciūnų g. 8, Žolynų g. 7, Žolynų g. 5, Žolynų g. 3, Aušros g.
13, Ateities g. 50, Ateities g. 46,
Ateities g. 76, Ateities g. 17, Ligoninės g. 4, M.K.Čiurlionio g. 181,
M.K.Čiurlionio g. 137, Ąžuolo g. 1,
Saulėtekio g. 11, Gardino g. 93,
Mizarų g. 39, Kalnų g. 34, Kalnų
g. 50, Mildos g. 20, Mildos g. 17,
Salos g. 31, Salos g. 17, Ligoninės g. 4, K.Dineikos g. 12.
Leipalingio seniūnija:
Leipalingio mstl.: Vytauto g.
10, Bilso g. 15, Liepų g. 21.
Gailiūnų kaimas: Gailiūnų g.
5B, Gailiūnų g. 5C, Gailiūnų g.
22C, Gailiūnų g. 28A, Gailiūnų
g. 115, Gailiūnų g. 38, Gailiūnų

Druskininkuose kitąmet
planuojama surengti Europos
senjorų krepšinio čempionatą

g. 139, Gailiūnų g. 175A, Gailiūnų g. 175B, Gailiūnų g. 40, Gailiūnų g. 55, Trūkiškio g.16I, Trūkiškio
g.16H, Trūkiškio g.16G, Trūkiškio
g.16F, Trūkiškio g. 16K, Trūkiškio
g. 16L, Trūkiškio g. 16E, Trūkiškio g. 16M, Trūkiškio g. 16A, Trūkiškio g.16D, Trūkiškio g. 16C,
Trūkiškio g. 16B, Trūkiškio g. 2,
Kaštonų g. 42, Kaštonų g. 21,
Kaštonų g. 23.
Snaigupės kaimas: Paraistės
g. 44, Paraistės g. 42, Paraistės
g. 40, Snaigupėlės g. 5G.
Vilkanastrų kaimas: Azagio g.
9.
Didžiasalio kaimas: Gervinio
g. 1, Gervinio g. 3, Gervinio g. 3A.
Guobinių kaimas: Guobų g.
13, Skuisto g. 3.
Stračiūnų kaimas: Žaliamiškio
g. 35
Mizarų kaimas: Smėlio g. 16,
Smėlio g. 14, Smėlio g. 12, Smė-

Viečiūnų seniūnija:
Viečiūnų mstl.: Vėjų g. 3, Vėjų
g. 15, Vėjų g. 35, Vėjų g. 37, Vėjų
g. 34, Antalaukio g. 3, Gabijos g.
5, Gabijos g. 7, Gabijos g. 10, Gabijos g. 20, Gabijos g. 20, Perkūno g. 25, Perkūno g. 19, Perkūno
g. 22, Perkūno g. 18, Perkūno g.
12, Perkūno g. 6.
Neravų kaimas: Neravų g.
157A, Neravų g. 157D, Neravų g.
157C, Neravų g. 157E, Neravų g.
157G, Neravų g. 157H, Neravų
g. 157Y, Neravų g. 157L, Neravų
g. 157M, Neravų g. 157N, Neravų g. 157O, Neravų g. 93, Neravų g. 95, Sodžiaus 18B, Sodžiaus
g. 31, Sodžiaus g. 35, Sodžiaus g.
37, Sodžiaus g. 39, Dvarlaukio g.
50, Dvarlaukio g. 50A, Dvarlaukio g. 22B, Dvarlaukio g. 22C, Lygumų g 1, Lygumų g 1, Lygumų g
1A, Lygumų g 1B, Lygumų g 1C,
Vakaro g. 3, Vakaro g. 5, Vakaro g. 7, Vakaro g. 13, Pušų g. 7A,
Pušų g. 7B, Pušų g. 7C, Pušų g.
7D, Pušų g. 720A, Pušų g. 6, Gojaus g. 5
Jaskonių kaimas: Jaskonių g.
66, Bruknių gatvės sklypų numeriai: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42
Grūto kaimas: Beržų g. 7, Parko g. 27.
Latežerio kaimas: Kranto g. 11,
Upės g. 19.
Sąraše nurodytų sklypų savininkams primename, kad turite
sutvarkyti sklypus per 20 die-

nų nuo šios informacijos paviešinimo.
Druskininkų savivaldybės taryba
2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-76 patvirtino Nenaudojamų žemės sklypų Druskininkų
savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą.
Pagal šį aprašą į apleistų žemės sklypų sąrašą įtraukiami
tie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantys žemės sklypai, kurie iki einamųjų metų liepos 1 dienos yra nesutvarkyti:
nenušienauti, apaugę sumedėjusiais augalais, juose nesurinktos
šiukšlės.
Apleistų žemės sklypų sąrašas bus perduodamas Valstybinei
mokesčių inspekcijai dėl padidinto 4 procentų žemės mokesčio tarifo taikymo 2020 metų mokestiniam laikotarpiui.
Dar kartą kviečiame visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškais ir sutvarkyti jiems priklausančias teritorijas.
Laukiame sklypų savininkų informacijos, įrodančios, kad jie geranoriškai atsiliepė į šį Druskininkų savivaldybės administracijos
raginimą. Informaciją galite pateikti:
Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui Albinui Žaliaduoniui tel. (8 313)
40 104 el. paštas albinas.zaliaduonis@druskininkai.lt
Leipalingio seniūnui Antanui
Krancevičiui tel. (8 313) 43 360,
el. paštas antanas.k@druskininkai.lt
Viečiūnų seniūnui Alvydui Varaniui tel. (8 313) 47 917, el. paštas
alvydas.varanis@druskininkai.lt

Aptartos mokinių idėjos, kaip pagerinti mokyklų
vidaus ir lauko erdves

Savaitę trunkantis čempionatas išskirtinis tuo, kad jame žaidžia ne krepšinio veteranai,
bet mėgėjai iš visos Europos/Čempionato organizatorių archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, susitikę su Europos senjorų krepšinio asociacijos vadovu Arvydu
Venclovu, aptarė galimybes kitąmet kurorte organizuoti Europos senjorų krepšinio čempionatą.
Pasak A. Venclovo, tai būtų jau
6-tasis toks čempionatas. Kiekvienais metais čempionatas organizuojamas vis kitoje Europos
šalyje.
Savaitę trunkantis čempionatas
išskirtinis tuo, kad jame žaidžia ne
krepšinio veteranai, bet mėgėjai iš
visos Europos. Renginyje dalyvauja iki tūkstančio dalyvių – maždaug

40-50 komandų iš 10-15 šalių.
A. Venclovas akcentavo, kad
Druskininkuose yra puiki bazė organizuoti masinius sporto renginius: varžybos galėtų vykti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos
centre, Sporto centre, mokyklų
sporto salėse. Kurorte yra pakankamai apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių
tokios apimties renginiui.
Savivaldybės vadovai pažymėjo, kad šis tarptautinis renginys
būtų puiki galimybė reprezentuoti
Druskininkus pasaulyje, o kartu –
repeticija rengiantis į 2022 metus
nukeltoms Pasaulio lietuvių žaidynėms.

Mokinių idėjos buvo pristatytos Savivaldybės vadovų, administracijos specialistų ir mokyklų vadovų pasitarime/Dianos Sinkeviičūtės nuotrauka

Birželio pradžioje Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pakvietė savivaldybės mokyklų mokinius
pasidalinti mintimis ir idėjomis, kaip būtų galima pagerinti ir pakeisti mokyklas – ne tik
vidaus, bet ir lauko erdves.
„Ryto“ gimnazijos, Atgimimo,
„Saulės“, Leipalingio, Viečiūnų
mokyklų ir Švietimo centro mo-

kiniai pateikė daugiau kaip 50
idėjų.
Praėjusią savaitę visos mokinių idėjos buvo pristatytos Savivaldybės vadovų, administracijos specialistų ir mokyklų vadovų
pasitarime.
„Džiaugiuosi, kad mūsų jaunimas yra toks aktyvus, sumanus,
jiems rūpi, kaip atrodo mokykla.
Visos idėjos labai šaunios ir ver-

tos dėmesio. Dalį idėjų spėsime
įgyvendinti dar šią vasarą – mokiniai grįš į pasikeitusias, gražesnes savo mokyklas. Didesnes
idėjas planuojame įgyvendinti per vienerius-dvejus metus“, –
sakė meras R. Malinauskas.
Kadangi dabar vaikams yra vasaros atostogos, nuspręsta idėjų autorių apdovanojimus organizuoti mokslo metų pradžioje.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Paskelbtas pakartotinis buvusios
„Nemuno“ sanatorijos pastatų
elektroninis aukcionas

Pastatuose galima įrengti ir poilsio (viešbutį), ir komercinės paskirties, ir gyvenamosios
paskirties objektus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija pakartotinai paskelbė buvusios sanatorijos
„Nemunas“ pastatų (1328,45
kv. m., 1520,44 kv. m. ir 16
558,23 kv. m.) ir jiems priskirto 2,1513 ha žemės sklypo Liepų g. 1 viešą elektroninį pardavimo aukcioną.
Pastatuose galima įrengti ir poilsio (viešbutį), ir komercinės paskirties, ir gyvenamosios paskirties objektus.
Pastatas yra labai patrauklioje ir
patogioje vietoje pačiame Druskininkų centre, šalia Vandens parko, Lynų kelio, Gydyklų ir UNO
nuotykių parkų.
Šiuo metu šalia vykdomi ir Lietuvai reikšmingo objekto – modernaus Druskininkų kultūros centro
– statybos. Druskininkų Kultūros
centras atitiks visus aukščiausius
kokybės standartus, jame bus
įrengtos trys daugiafunkcinės salės, skirtos tarptautiniams rengi-

niams, koncertams, kinui, teatrui,
verslo konferencijoms.
Bendra pradinė viso objekto
pardavimo kaina – 2 879 818 Eur
(iš jų žemės sklypo kaina – 225
868 Eur).
Registravimo į aukcioną mokestis – 500 Eur, garantinis įnašas –
50 tūkst. Eur.
Užsiregistruoti į elektroninį aukcioną galima, prisijungiant prie
specialios interneto svetainės
www.evarzytines.lt.
Registracija į aukcioną vyks liepos 14-16 dienomis.
Aukcionas vyks liepos 21 d. 9
val. – 24 d. 14 val.
Išsamesnė informacija dėl aukciono teikiama tel. (8 313) 59
158, el. paštas algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt, taip pat
aukcionų portale
www.evarzytines.lt:
https://www.evarzy tynes.lt /evs /pages /auction.
do?id=225703&number=193802
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Mokyklose priešmokyklinukai ir pirmokai bus
maitinami nemokamai
Nuo liepos 1 dienos šeimos,
kurios augina priešmokyklinio
ir mokyklinio amžiaus vaikus,
jau gali teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams
skyrimo.
Svarbi žinia ta, kad nuo rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo
programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje,
gaus nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Maitinimas organizuojamas, taikant savitarnos (švediško stalo) principą.
Taip siekiama kuo ankstesniame
amžiuje ugdyti vaikų sveikatai palankios mitybos įpročius ir mažinti socialinę atskirtį.
Maitinimas
vyresnių
klasių
moksleiviams bei 78 Eur dydžio
vienkartinė išmoka mokinio reikmenims įsigyti ir toliau bus skiriama, atsižvelgiant į šeimos pajamas. Parama priklausys, jeigu
vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per
mėnesį yra mažesnės kaip 1,5
valstybės remiamos pajamos
(šiuo metu – 187,5 Eur).
Dėl paramos mokinio reikme-

Nuo rugsėjo 1 d. nemokamus pietus valgys ir pirmokai, ir priešmokyklinukai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

nims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo
– visus mokslo metus.
Ikimokyklinukų, pirmokų ir vyresnių klasių mokinių tėveliai (globėjai) kviečiami prašymus teikti elektroniniu būdu adresu www.spis.
lt arba, atvykus į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių bei seniūnijas.
Išsamesnė informacija teikiama

Informacija apie pasikeitimus viešojo transporto
tvarkaraščiuose

Galvijų laikytojai papildomai kviečiami
teikti paraiškas
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020
m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D426 patvirtintomis Laikinosios
valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklėmis, galvijų laikytojai kviečiami
teikti paraiškas dėl laikinosios
valstybės pagalbos.
Pagalba mokama galvijų laikytojams, atitinkantiems reikalavimus, trimis etapais:
1. už galvijus, parduotus nuo
2020 m. balandžio 1 d. iki 2020
m. birželio 30 d.;
2. už galvijus, parduotus nuo
2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m.
rugsėjo 30 d.;
3. už galvijus, parduotus nuo
2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m.
lapkričio 30 d.
Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai:
1. nuo 2020 m. birželio 11 d. iki

liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;
2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki
spalio 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per antrąjį pagalbos teikimo etapą;
3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki
gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už
galvijus, parduotus per trečiąjį
pagalbos teikimo etapą;
4. teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje
paraiškoje pažymėti, kad prašo
pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti galvijus.
Paraiškas priima ir išsamesnę
informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir
turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas
(Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614
25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Bus vykdomi Savivaldybės turto, skirto laikinosioms
prekybos vietoms ir paslaugoms teikti, pakartotiniai
nuomos konkursai aukcionų būdu
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad 2020 m.
liepos 15 d. Vilniaus al. 18, Druskininkuose, 104 kab., nuo 10:30 val.
bus vykdomi Savivaldybės turto, skirto laikinosioms prekybos vietoms ir paslaugoms teikti, pakartotiniai nuomos konkursai aukcionų
būdu. Nuomojamo turto sąrašas, konkursų vykdymo grafikas, aukcionų sąlygos ir kita aktuali informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje: www.druskininkusavivaldybe.lt/Veiklos sritys/
Licencijų, leidimų išdavimas/Savivaldybės turto nuomos aukcionai. Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 59 158.

Socialinės paramos skyriuje tel. (8
313) 52 543, el. p. parama@druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje
tel. (8 313) 43 369, Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918 ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje adresu: https://
socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/
seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Viešasis transportas Druskininkų savivaldybėje važiuoja pagal savaitgalio tvarkaraštį,
galiojusį iki karantino/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Informuojame, kad nuo liepos
13 dienos, pirmadienio, bus atnaujinti maršrutai Druskininkai-Gerdašiai ir DruskininkaiCimaniūnai-Leipalingis.
Taip pat bus pakoreguotas
maršruto į Švendubrę tvarkaraštis, keisis maršruto laikai.
Primename, kad viešasis transportas Druskininkų savivaldybėje
važiuoja pagal savaitgalio tvarkaraštį, galiojusį iki karantino. Pirmadienį-šeštadienį autobusai važiuoja
šeštadienio tvarkaraščiu, sekmadienį – sekmadienio tvarkaraščiu.
Viešojo transporto tvarkaraščius
rasite interneto tinklapyje https://
www.stops.lt/druskininkai/
Išsamią informaciją apie Druskininkų savivaldybės viešąjį transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą aktualią informaciją
rasite interneto svetainės www.
druskinikusavivaldybe.lt skiltyje
Komunalinis ūkis/Transportas.

Socialinę riziką patiriančioms šeimoms išmokos
mokamos nepinigine forma
2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems
socialinę riziką, tvarka.
Tvarkos aprašu nustatytas vienas visoms savivaldybėms bendras išmokų vaikams teikimo būdų
baigtinis sąrašas – išmokos teikiamos, apmokant
vaikų išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose išlaidas,
stovyklų, būrelių, gydymo, medicininės reabilitacijos, psichosocialinės pagalbos išlaidas, maisto produktų, drabužių įsigijimo išlaidas ir panašiai. Tokia
forma vaiko interesams skirti pinigai pasiekia tikslą.
Šiuo metu Socialinių paslaugų centras atvejo vadybą taiko 43 šeimoms. Atsižvelgiant į įsigaliojusią
naują tvarką, kiekvienai šeimai, kuriai taikoma atvejo vadyba, per artimiausius du mėnesius išmokų vaikams teikimo būdai bus peržiūrėti iš naujo.
Priimdamas sprendimus, Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius vadovausis paslaugas šeimai teikiančių atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų rekomendacijomis.
Patirtis rodo, kad daliai šeimų parinkus labiausiai
vaiko poreikius atitinkantį išmokos mokėjimo būdą,

Liepos 1 d. įsigaliojo LR socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu patvirtinta Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarka/Asociatyvi nuotrauka

šeima gali išbristi iš skolų, įsigyti būtiniausių priemonių vaikams ir išmokti atsakingai planuoti – tokiais
atvejais šeimai vaiko pinigai vėl imami mokėti pinigine forma.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Savaitgalį Druskininkuose karaliavo linijiniai šokiai

Gerų emocijų netrūko ir festivalio dalyviams, ir žiūrovams, ir tiems, kas stebėjo gyvai transliuotus šokėjų pasirydymus/Laimos Rekevičienės nuotraukos

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ
HIDRAULINIŲ BANDYMŲ IR REMONTO
VIEČIŪNŲ MIESTELYJE
Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą
klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus.
Informuojame, jog š. m. liepos 21 dieną Viečiūnuose bus atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai. Hidraulinių bandymų
metu laikinai bus nutraukiamas karšto vandens tiekimas. Pažeistų
tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo
atnaujinimo laiką konkretiems namams, bus informuoti jų prižiūrėtojai. Telefonas informacijai: 8 313 51670, 8 313 51072.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“
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Mielieji,
druskininkiečiai pakvietė mane siekti atstovauti Jūsų interesams 2020-2024 m. LR Seime. Ateinu ne griauti, o kurti, spręsti
Jūsų problemas, o ne likti pasyviu stebėtoju.
Turite ypatingai stiprią savivaldą. Ne vienerius metus esu pažįstamas su Savivaldybės vadovais, matau, kaip stipriai keičiasi mūsų visų kurortas.
Seime Druskininkų žmonės taip pat turi turėti savo atstovą, ne pasyvų stebėtoją, o tikrą ir aktyvų pagalbininką, kuris kartu
su savivaldybe galėtų efektyviai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir pradėtus projektus.
Ypač tai svarbu dabar, kai po COVID-19 krizės, pandemijos stipriai paveiktame turizmo sektoriuje užimtumas yra itin mažas,
o valstybės parama šio sektoriaus darbuotojams turi sulaukti atskiro dėmesio ir finansinės pagalbos.
Druskininkai orientuoti į turizmo sektorių. Ir tai yra gerai. Tai atneša pajamas miestui ir gyventojams. Tačiau, ar pakankamas
druskininkiečių darbo užmokestis? Ar gali kiekvienas sau leisti kažkur išvykti pailsėti taip, kaip į Druskininkus sau leidžia atvykti pailsėti svečiai?
Manau, kad Druskininkai turi būti patrauklūs ne tik pailsėti ir atgauti jėgas atvykusiam svečiui, bet, pirmiausia, savo miesto
gyventojui: patogūs senjorams, jaunoms šeimoms ir visiems čia dirbantiems žmonėms.
Švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos turi tenkinti žmonių poreikius. Visas problemas galima išspręsti, glaudžiai bendradarbiaujant valstybės ir savivaldos institucijoms, todėl reikalingas veiklus Seimo narys.
Mano, kaip politiko, veiklos principas yra imtis ir spręsti, todėl pažadu, kad, mane išrinkus Druskininkų atstovu Seime, Jūsų klausimai bus pradėti spręsti per
24 valandas.
Imuosi ir sprendžiu!
Pagarbiai
Justas Pankauskas, Jūsų būsimas atstovas LR Seime 2020-2024 m.

Politinė reklama bus apmokėta iš J. Pankausko politinės kampanijos sąskaitos
Užsakymo Nr. MDR-PR-262-01

Druskininkų krašto žmonės paminėjo Valstybės dieną

Druskininkiečių, susirinkusių
švęsti Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo
– šventę, neišgąsdino lietus.
Druskininkų Pramogų aikštėje šventės proga koncertavo
roko grupė „Thundertale“. Šios
grupės muzikantai drauge su
gausiai Pramogų aikštėje susirinkusiais druskininkiečiais ir
miesto svečiais sugiedojo Tautišką giesmę. Valstybės dienos proga renginio dalyvius
pasveikino ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius.
Prie Leipalingio dvaro susirinkusieji himną giedojo kartu su dainų
autore ir atlikėja Gintare Juknaite.
Viečiūnuose himną giedojo dainų
ir šokių verpstę supynę tautinių
šokių kolektyvai „Žaltytis“ (Marijampolė), „Pušynas“ (Veisiejai),
„Kadagys“ (Druskininkai), „Leipūnas“ (Leipalingis), „Avilys“ (Viečiūnai), folkloro ansamblis „Že-

mynėlė“, liaudies dainų atlikėja
Morta Elžbieta Bieliukaitė ir gausus būrys viečiūniškių.
„Kartu supynėme dainų ir šokių
verpstę, subūrusią visus vienam
tikslui – kartu su viso pasaulio lietuviais švęsti Valstybės dieną .Ir toliau puoselėkime, branginkime ir
skleiskime savo krašto kultūrą, nes
tai – tikrasis mūsų tautos gyvybingumo šaltinis. Taip išbūname, išliekame, išbūsime, išliksime... Dėkojame visiems „Dainų ir šokių
verpstės“ atlikėjams, visiems viečiūniškiams ir Viečiūnų svečiams
už jaudinančias akimirkas, buvimą
kartu Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną“, – sakė Viečiūnų laisvalaikio salės vadovė Jolita Miliauskienė.
Leipalingio miestelio bendruomenė taip pat prisijungė prie visuotinės akcijos „Tautiška giesmė“
ir drauge su visu pasauliu giedojo šalies himną. „Nors lietutis ir
merkė, mūsų jis neišgąsdino. 21-

os valandos laukėme Leipalingio
miestelio dvaro prieigose, klausydamiesi autorinių akustinių Gintarės Juknaitės baladžių. Savęs suvokimas per savo šaknis – istoriją,
pagarbą kalbai ir tradicijomis, tautinių švenčių šventimą ir tradicijų
laikymąsi suteikė visiems bendrumo, stabilumo ir žinojimo, kad nesvarbu, kur esame, su kuo švenčiame, esame vieninga tauta“,
– sakė Leipalingio bendruomenės
pirmininkė Žaneta Krivonienė.
Kartu su visa Lietuva, susirinkę prie bendruomenės, „Tautišką giesmę“ sugiedojo ir Jaskonių
ir Naujasodės kaimų gyventojai. Šią bendruomenę jau pasiekė
ąžuoliukas – 2018 m. ji buvo apdovanota „Versliausios šimtmečio
bendruomenės“ prizu. Sugiedoję
himną, šventės dalyviai iškilmingai jį pasodino.
„Mano Druskininkai“
informacija

Laimos Rekevičienės ir Leipalingio bei Viečiūnų bendruomenių nuotraukos
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Druskininkus mylintys tvarkdariai prisideda prie išskirtinio
kurorto įvaizdžio kūrimo
Žmonės juokauja: apie švarą ir tvarką pradedama kalbėti tada, kai jos nėra. Tuo
tarpu Druskininkams ši laki
frazė negalioja, nes mūsų kurortas laikomas švariausiu,
tvarkingiausiu šalies miestu, dažnai pateikiamas, kaip
pavyzdys kitiems miestams
ir rajonams. Prie to nemažai
prisideda ir Druskininkų savivaldybės įmonės „Paslaugų ūkis“ kolektyvas, kuris ne
tik sąžiningai rūpinasi tvarka
Druskininkuose, bet ir atlieka
„greitosios pagalbos“ funkciją – operatyviai atlieka ir tuos
darbus, kurie nėra numatyti
įmonės veiklos planuose.
Darbų apimtys – milžiniškos
Daugelis druskininkiečių puikiai
pažįsta daug metų šiai bendrovei
vadovaujančią Birutę Jonušauskienę, kuri savo profesionalumu ir
tvirtu žodžiu sugeba puikiai vadovauti įmonės komandai. Ji – žmogus, puikiai žinantis kiekvieną
Druskininkų žemės lopinėlį, dviračių taką, vandens telkinio pakrantę, kiekvieną mieste stovinti suoliuką, ežero lieptelį ar pavėsinę.
Pasidomėjus, koks yra „Paslaugų ūkio“ darbų „frontas“, ponia Birutė net keletą minučių be sustojimo vardijo veiklos sritis: „Mes
prižiūrime visus tris kurorte esančius dviračių takus –
17 kilometrų, šalia jų esančias
šiukšliadėžes, suoliukus. Reikia
viską apšienauti, šiukšles surinkti. Taip pat prižiūrime visas Druskininkų kapines – senąsias, naująsias, Ratnyčios, lenkų, žydų.
Šienaujame aerodromo, stadiono
terotorijas. Žolė šiemet labai greitai auga, jau teko šienauti net šešis kartus“, – pasakojo B. Jonušauskienė.
Direktorė pastebėjo, kad vis dar
pasitaiko atvejų, kai sugadinamos
pavėsinės, suolai, medinės šiukšliadėžės, juos tenka remontuoti ir atstatyti „Paslaugų ūkio“ žmonėms.
„Dar yra tokių „erelių“. Nežinau,
ar poilsiautojai, ar mūsų jaunimėlis
ardo pavėsines, suolus ir medieną
naudoja šašlykams kepti, nors šalia yra krūvos sausų malkų? Gal
taip nori pasirodyti prieš paneles,
o gal pasireiškia nebrandumas?“,
– pastebėjo ponia Birutė.
Anot direktorės, pernai buvo sausa vasara, tai darbo buvo mažiau,
bet miestas atrodė nelabai gražiai, nes žolė buvo išdeginta. Šiemet darbo daugiau, bet ir vaizdas
geresnis. Visus prižiūrimus plotus
trimeriais šienauja penki žmonės,
pasitelkiamas ir traktoriukas.
„Paslaugų ūkio“ darbuotojams
taip pat tenka prižiūrėti keturis
viešuosius tualetus, kuriuose darbuojasi pagal Užimtumo programą priimti darbuotojai.
Stalių ceche dirba auksarankiai
Daugelis druskininkiečių žino,
kad „Paslaugų ūkio“ staliai gali
padaryti bet kokio sudėtingumo
gaminius. Jų darbais gėrisi ne
tik druskininkiečiai, bet ir kurorto
svečiai. O kai kurie unikalūs gaminiai stebina išskirtiniais technologiniais sprendimais.
„Staliai gali bet ką pagaminti,
reikia tik nupiešti pavyzdį. Padarėme prakartėlę, kuri per šventes
puošia Pramogų aikštę“, – pasa-

B. Jonušauskienė – puikiai žino kiekvieną Druskininkų žemės lopinėlį, dviračių taką,
vandens telkinio pakrantę, kiekvieną mieste stovinti suoliuką, ežero lieptelį ar pavėsinę/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Paslaugų ūkio kolektyvas sąžiningai rūpinasi tvarka Druskininkuose/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Staliai gali pagaminti bet ką, reikia tik nupiešti pavyzdį/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Paslaugų ūkio darbuotojų pastangomis buvo atnaujinti lieptai prie Vijūnėlės tvenkinio
Paslaugų ūkio kolektyvas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Specialiu įrenginiu iškasti medeliai, nepažeidžiant šaknų, persodinami į viešąsias erdves/Laimučio Genio nuotrauka

Baigiami perdažyti tilto per Ratnyčėlę turėklai M. K. Čiurlionio gatvėje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kojo „Paslaugų ūkio“ direktorė.
Stalių cecho pastangomis buvo
atnaujinti K. Dineikos parko, Vijūnėlės, Druskonio pakrančių suolai, pagaminti nauji lieptai prie Vijūnėlės.
„Lieptai buvo taip supuvę, kad
medieną teko išmesti, jos jau niekur negalėjome panaudoti“, –
sakė B. Jonušauskienė.
Kai „Mano Druskininkai“ žurnalistai lankėsi stalių ceche, vyrai intensyviai gamino skelbimų lentas
seniūnijoms. Puikia įranga aprūpintame ceche vieni vyrai kruopščiai pjaustė medienos ruošinius,
kiti jau pagamintus gaminius dažė
specialiais impregnantais.
Prie dirbtuvių buvo sustatyta jau
pagaminta produkcija – vaikų žaidimų aikštelių fragmentai, pavėsinės, skelbimų lentos.
Miesto erdves puošia medžiais
Druskininkai pelnytai gali didžiuotis prasminga tradicija – kiekvieną pavasarį miesto viešąsias
erdves papuošti naujais medžiais.
Svarbiausias vaidmuo čia tenka
būtent „Paslaugų ūkiui“. Prašoma
druskininkiečių pranešti apie ne
vietoje augančius medžius, dažniausiai – pušeles, kurias galima

būtų persodinti į viešąsias erdves.
„Sulaukiame daug pasiūlymų
atvažiuoti ir paimti ne vietoje augančius medelius, tačiau kruopščiai atsirenkame, ką galima persodinti, o kas netinka. Paprastai
specialia įranga iškasame iki 2
metrų aukščio pušeles ir jas nuvežame persodinti į numatytą vietą. Kadangi įrenginys iškasa medelius, nepažeisdamas šaknų, tai
esame tikri, jog persodintas į kitą
vietą jis prigis“, – pasakojo „Paslaugų ūkio“ vadovė.
Šį pavasarį, kai daugelis žmonių buvo karantino gniaužtuose,
„Paslaugų ūkio“ vyrai, laikydamiesi visų saugumo priemonių, iš
įvairių Druskininkų vietų prie senųjų miesto kapinių atvežė nemažai pušaičių, kurias persodinę,
suformavo gražią pušaičių alėją.
Pasirengę atlikti bet kokius
darbus
„Paslaugų ūkio“ veiklos spektras – labai platus. Darbuotojai
moka dirbti beveik visus darbus,
jie neskirstomi pagal specializacijas, nes direktorė žino, kad kiekvienas iš jų gali atlikti bet kokį
darbą.
„Mūsų žmonės moka dirbti vi-

sus darbus, nėra taip, kad vienas dirba vieną darbą, kitas kitą
– visi viską moka. Važiuojame ir
tarėmės, kaip atlikti vieną ar kitą
darbą. Jei būna kas nors labai
neaišku, tada paklausiame ir Savivaldybės mero patarimo“, – kalbėjo direktorė.
Artimiausiu metu darbininkai eis
dirbti į ligoninės žiedą ir pakeis
ten esančius bortus, paskui keliaus Sveikatos gatve iki Kompozitorių gatvės, ten panaikins nereikalingą šaligatvį.
Šiuo metu „Paslaugų ūkio“ vyrai atnaujina vaikų darželio „Bitutė“ laiptus.
„Mes prisitaikome prie vaikučių
gyvenimo grafiko. Kai vaikai miega, nedirbame, netriukšmaujame,
kad netrukdytume jų poilsio“, –
sakė ponia Birutė.
Per karantiną buvo nušveisti
ir nudažyti visi suolai K. Dineikos parke, aplink Vijūnėlę, dabar baigiami perdažyti tilto per
Ratnyčėlę turėklai M. K. Čiurlionio gatvėje.
„Paslaugų ūkio“ žmonės, tvarkydami miesto aplinką ir išveždami nuvirtusius ar supuvusius medžius, kasmet paruošia po 600
kubinių metrų malkų. Mediena su-

pjaustoma, specialiu aparatu suskaldoma ir rudenį išvežama socialiai remtinoms savivaldybės
šeimoms.
„Paslaugų ūkis“ rūpinasi ir savivaldybės ugniagesių-gelbėtojų komanda. Perka jiems būtinas medžiagas, užtikrina darbo
drausmę. Ugniagesiai kartu su
kolegomis važiuoja į gaisrus, šalina gamtos stichijos padarinius.
„Mes medžiagas jiems perkame,
važiuojame pažiūrėti, ar nemiega“, – juokavo B. Jonušauskienė.
Pasigamino unikalų plaustą
Kadangi Druskininkai yra apsupti įvairių vandens telkinių,
„Paslaugų ūkiui“ tenka dar viena
ypatinga pareiga – šienauti vandens telkiniuose esančią augaliją.
Kasmet Druskonyje, Vijūnėlės
tvenkinyje priauga gausybė švendrių, kurios gadina vandens telkinių ir miesto estetinį vaizdą, todėl
vandens augmeniją rudeniop reikia nupjauti.
„Visoje Lietuvoje ieškojome tam
skirtos įrangos, norėjome ją išsinuomoti, bet nieko labai priimtino
neradome, todėl patys suradome
sprendimą. Mūsų staliai pagamiNukelta į 7 psl.
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Renginiai
Liepos 9 d. 16 val. Naujų knygų pristatymas „Naujos knygos
– naujos patirtys“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys,
Alėjos g. 30 Leipalingis)
Liepos 10 d. 17 val. Lietuvos
dailės terapijos asociacijos narių kūrybos darbų parodos „Iš kūrybos lobynų“ atidarymas Amatų
centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27)

Dažomi tilto per Ratnyčėlę turėklai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Liepos 11 d. 16 val. pianistės
Neringos Valuntonytės koncertas
M. K. Čiurlionio namų-muziejaus
sode (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai). Programoje: M. K. Čiurlionio, C. Debussy, M. Ravelio, V.
Bacevičiaus, G. Bacewicz, L. van
Bethoveno kūriniai. Koncertas –
mokamas!

no pontoninį plaustą, kurio plotas
– 5 kvadratiniai metrai. Su šiuo
plaustu galime pasiekti bet kurią vandens telkinio vietą ir trimeriais nupjauti švendres. Naudosime ekologinį tepalą, todėl gamta
nenukentės“, – apie savo išradimą pasakojo ponia Birutė.
Juokais paklausta, ar jos staliai galėtų pagaminti didelę plaukiojančią sceną Druskonio ežere,
moteris, nė nemirktelėjusi, atsakė: „Jei bus druskininkiečių pageidavimas, pagaminsime“.

Liepos 15 d. 20 val. pianistės
Birutės Vainiūnaitės koncertas
M. K. Čiurlionio namų-muziejaus
sode (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai). Programoje: M. K. Čiurlionio, S. Vainiūno, E. Grieg kūriniai. Koncertas – mokamas!

Dirba ir kaip „greitoji pagalba“
Kiekviena darbo diena „Paslaugų ūkyje“ prasideda gamybiniu pasitarimu, per kurį aptariami
dienos darbai, įvertinama Savivaldybės vadovų informacija apie
problemines vietas, nustatomi
prioritetai ir visiems paskiriamos
užduotys.
„Kasdien automobiliu ne vieną
kartą apvažiuoju miestą ir įvertinu situaciją, per dieną įsuku per
80 kilometrų, reikia viską sukontroliuoti. Negaliu pykti, vyrai gerai dirba – ir etatiniai, ir iš Užimtumo programos, bet kontrolė
reikalinga. Pas mus nėra kada
nuobodžiauti. Gera būti vadovu,
kai gera komanda, kai visi žino,
kad reikia padaryti tai, ką reikia.
Jie myli savo miestą ir daro taip,
kad miestas atrodytų gražiai. Atvažiuoja svečiai, ir mūsų žmonės
pasididžiuodami rodo: „Čia mano
padaryta“, – kalbėjo direktorė.
Ponia Birutė sakė, jog kartais
atsiranda nenumatytų, neatidėliotinų darbų, todėl tenka keisti nustatytą darbų planą ir atlikti „greitosios pagalbos“ vaidmenį.
Ji pripažįsta, kad kartais tenka
padirbėti ir savaitgaliais, jei kyla
problemų, tačiau taip būna retai. Jos nuostata tokia – vyrai per
penkias darbo dienas turi atlikti visus numatytus darbus, todėl
jie pavargsta ir nusipelno savaitgalį pailsėti.

Liepos 11 d., šeštadienį, 19.30
val.: Silvija Beatričė Petkevičiūtė
(sopranas); Judita VasiliauskaitėRadovskienė (smuikas), Povilas
Padleckis (vargonai)

„Paslaugų ūkis“ skaičių
kalba
Prie aplinkos tvarkymo dirbančių žmonių skaičius –18
Įmonėje ir pagal Užimtumo
programą dirbančių žmonių
skaičius – 45
Turimos technikos skaičius – 7
Pagaminamų malkų kiekis
– 600 kubinių metrų
Prižiūrimų dviračių takų ilgis – 17 km
Parengė Laimutis Genys

XVIII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“
Druskininkų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bažnyčioje – Sakralinės muzikos ciklas
„Čiurlioniškąją stygą palietus“

Liepos 18 d., šeštadienį, 19.30
val.: Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas „Čiurlionio
kvarteto“ koncertas: Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis
(II smuikas), Gediminas Dačinskas
(altas), Gleb Pyšniak (violončelė),
Dovilė Kazonaitė (sopranas)

Parodos

Iki liepos 27 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda
„Prie istorinio valstybės lopšio“,
skirta Valstybės dienai –Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo
šventei (V. Kudirkos g. 13)

MK Įtempiamos
Lubos

# Įtempiamos lubos Jūsų
mieste
# Baltos, matinės, satino
# Didelė spalvų paletė
# Greitai ir kokybiškai
# Matavimas ir konsultacija nemokama

Iki liepos 27 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda
„Žalgirio pergalės atmintis“, skirta Žalgirio mūšio dienai (V. Kudirkos g. 13)
Iki liepos 21 d. V. K. Jonyno
galerijoje Tapybos pleneras „Šlavantas 2020“ (Turistų g. 9, Druskininkai)

FB/MK Įtempiamos lubos
+37062279518

Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje eksponuojama paroda „Menas ir meno edukacija Japonijoje“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

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

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda „Čiurlionio namų trauka“ (M. K.
Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84
Parduodamas geros
būklės jaunuolio
baldų komplektas,
kaina – 120 Eur,

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)

tel. 8 604 65850

Kokybiškai atliekame buto remontus, restauruojame vonias,
santechnikos darbai. Tel. 8 607 38627

Atliekame apdailos ir statybos darbus.
Tel. 8 662 54809

Parduoda skaldytas
beržines ir
alksnines malkas.

Tel. 8 673 56110
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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

Valome geriamojo
vandens šulinius.
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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

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

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

Tel. 8 644 55355
Parduodu mažai
naudotą gražią sofą su
dviem foteliais.
Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 619 23415

Atlieku griovimo darbus.

Tel.: 8 605 61520,
8 656 38881
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

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

Statybos įmonei reikalingi apdailininkai, plytelių klojėjai.
Tel. 8 687 41202
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai
visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

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

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

UAB „Malonės turtas“ reikalinga valytoja.
Tel. 8 618 13644
Druskininkų turgus ieško valytojos 2 mėnesių
darbui. Tel. +37062458103

Pjaunu žolę, tvarkau apleistus sklypus.
Tel. 8 608 70658

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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2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienį) visus maloniai kviečiame
atvykti į Žeimių kaimą!

Daugumoje laiptinių matome jų valymo grafikus, tačiau retas
kuris randa laiko ir noro atlikti šį ne ypač mėgstamą darbą. Bet
tai mielai padarys mūsų gerai apmokyta komanda, naudodama
profesionalią įrangą!

Minėsime mūsų kaimo 400 metų ir kryžiaus pastatymo – 10 metų jubiliejus.
11. 00 val. susitinkame Liškiavoje, aikštėje prie fontano.
12. 00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Pagerbsime gyvus ir mirusius žeimiškius.
Šią dieną švęskime ir būkime kartu. Šventė vyks Žeimiuose (pas Juozą, namas miško pakrašty).
Teiraukitės tel.: 8 655 92997 (Bronė), 8 682 26126 (Jonas), 8 686 60810 (Juozas)

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

„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

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

Nuolatiniam darbui ieškome:

Virėjo (-jos), picų kepėjo (-jos),
padavėjo (-jos),
Indų plovėjo (-os)-pagalbinio darbuotojo (-os)
Neturinčius patirties – apmokysime!

Restoranas-muzikinis klubas
DRUSKININKŲ KOLONADA
Tel. +370 620 66 228

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

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

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
Parduodamas 200 arų sklypas Lipliūnuose. Elektra sklype,
geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas
miško. Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 687 93693
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Aktuali VšĮ Druskininkų PSPC informacija
pacientams
Pasibaigus karantinui, VšĮ
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC)
nuolat didina planinių paslaugų skaičių ir apimtis. Teikiama vis daugiau ne tik šeimos (vaikų ligų) gydytojų, bet
ir gydytojų specialistų tiesioginio kontakto konsultacijų,
atnaujintos Psichikos dienos
stacionaro paslaugos.
„Akivaizdu, kad negalime dirbti taip, kaip dirbome iki karantino. Ilgą laiką greičiausiai turėsime gyventi kitaip, nei buvome
įpratę ilgus metus, todėl nuotolinės konsultacijos telefonu, ko
gero, išliks mūsų prioritetu. Mieli pacientai, labai atsiprašome,
kad poliklinika iškart negali priimti visų sergančiųjų, – kalbėjo
PSPC direktorė Eglė Matienė.
– Prašome nepamiršti, kad vis
dar labai svarbu užtikrinti pacientų ir darbuotojų saugumą. Juk
į polikliniką einame ne šiaip sau,
o tuomet, kai kitokia pagalba būtų
neefektyvi, ir be jos negalima išsiversti.“
Pateikiame aktualią informaciją apie patekimo į polikliniką (M.
K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai)
tvarką :
REGISTRACIJA
Registracija nuotolinei konsultacijai ar tiesioginio kontakto konsultacijai vykdoma
tik telefonu.
Pacientų išankstinė registracija
vykdoma tik nuotolinei konsultacijai. Pacientas skambina į registratūrą ir registruojasi nuotolinei
šeimos gydytojo/slaugytojo konsultacijai.
Nuotolinė konsultacija, kuriai užsiregistravote, vykdoma iš anksto numatytu laiku:
jei pacientui nepavyksta prisiskambinti nustatytu laiku
(neturėtume vėluoti daugiau,
nei 10 min.), Jums artimiausiu
metu perskambins šeimos gydytojas arba apylinkės slaugytojas.
Registruodamiesi, būtinai nurodykite pagrindines priežastis, dėl
ko reikalinga konsultacija (atlikti
ar įvertinti tyrimus, skiepytis, pablogėjo sveikata, baigėsi vaistai
ar panašiai).
Nuotolinę konsultaciją pagal
savo medicinos normoje numatytą kompetenciją Jums suteiks
šeimos gydytojo komanda: apylinkės šeimos gydytojas ar slaugytojas. Jeigu nuotolinės konsultacijos metu GYDYTOJAS ar
SLAUGYTOJAS nusprendžia,
kad reikalinga tiesioginio kontakto su šeimos gydytoju konsultacija, tada pats gydytojas
arba slaugytojas užregistruoja
vizitui.
Jei nesulaukėte numatyto skambučio (neturėtume vėluoti daugiau, nei 10 min.) ar turite nusiskundimų dėl mūsų teikiamų
paslaugų, susisiekite su poliklinikos registratūra tel. (8 313) 52 382
arba (8 313) 52 289. Jums pasiūlysime optimalų problemos sprendimo būdą.
ĮĖJIMAI Į POLIKLINIKĄ
Siekiant apsaugoti COVID-19 rizikos grupei priskiriamus 65 metų
ir vyresnius, taip pat turinčius sunkių lėtinių ligų pacientus bei nėščiąsias, jiems skirtas atskiras įėjimas nuo Vytauto gatvės pusės.
Pacientai, kurių kūno temperatūra yra 37,3 ir aukštesnė, apžiūrimi specialiai tam skirtame
kabinete, apžiūrai įleidžiami per
atskirą įėjimą iš kiemo pusės.
Visi kiti pacientai naudojasi bendru CENTRINIU įėjimu nuo M. K.

Nuolatiniam darbui reikalingas liftų
elektromechanikas.
Darbas Druskininkuose.
Tel. 8 623 97748
Parduodama apynaujė planšetė (naudota keletą kartų)
Estar GRAND 10.1, 4 GB, galima naudoti ir su SIM kortele, priekinė ir galinė vaizdo kameros + odinis, originalus
dėklas. Kaina – 45 Eur. Tel. 8 621 13865

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

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Elektrinių dviračių remontas.
Tel. 8 650 66517
Kanalizacijos ir santechnikos darbai.

Tel. 8 656 21154

Klijuoju plyteles. Tel. 8 610 66734
Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

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

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Čiurlionio g. pusės.
TIESIOGINIO
KONTAKTO
KONSULTACIJŲ TVARKA
Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku.
Į polikliniką atvykite, likus ne
daugiau, nei 10 min iki paskirto vizito laiko.
Laukdami patekimo į ASPĮ, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m atstumo.
Kiekvienas vizitas turi būti iš
anksto suderintas telefonu su šeimos gydytoju ar slaugytoja, kuri
pasitinka savo pacientą ir palydi į

kabinetą.
Esant būtinybei, į įstaigą su pacientu įleidžiamas ne daugiau,
kaip 1 lydintis asmuo.
Tiesioginio kontakto konsultacijos Viečiūnų ambulatorijoje, Leipalingio ambulatorijoje,
Kalviškių BPG kabinete teikiamos, laikantis tokių pačių reikalavimų, kaip ir centriniame
VšĮ Druskininkų PSPC padalinyje.
Druskininkų PSPC
informacija

Paminklai, kapaviečių
tvarkymas, senų kapaviečių
restauravimas, teraso
gaminiai.
Tel. 8 604 08111
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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Atliekų konteineriai – mokslininkų akiratyje:
kaip viską rinkti ir tvarkyti?
Atliekos niekada nelieka be
dėmesio. Vieni piktinasi, kad
jas reikia tvarkyti, kiti domisi, kaip tą daryti ir kokių priemonių imtis, kad atliekų surinkimo vietos netaptų vabzdžių
veisyklomis.
Mokslininkus nustebino moters klausimas
Tuo domėjosi ir Gamtos tyrimų
centro mokslininkai, atlikę studiją ir pateikę rekomendacijas, kaip
mažinti vabzdžių vystymąsi individualiuose ir kolektyviniuose
atliekų konteineriuose.
„Jei viską darytume tvarkingai,
tokių problemų nebūtų“, – įsitikinęs vienas iš studijos autorių,
Gamtos tyrimų centro mokslo
darbuotojas Povilas Ivinskis.
Anot jo, klausimų dėl rūšiavimo,
atskiro maisto atliekų surinkimo,
net neturėtų kilti – kito pasirinkimo tiesiog nėra. „Nėra jokių abejonių, kad prie rūšiavimo pereis
visa Lietuva – kaip tą daro visos
pažangios pasaulio, o ypač Vakarų Europos valstybės. O Alytaus regionas yra padaręs labai
didžiulį įdirbį šitoje srityje“, – kalbėjo P. Ivinskis.
Mokslininkus nustebino ir regiono pažanga šitoje srityje, ir žmonių nuostatos, jų domėjimasis rūšiavimu. Sykį, mokslininkams
dirbant prie konteinerių, iš daugiabučio namo atskubėjo moteris, kuriai rūpėjo išsiaiškinti, kur
dėti panaudotą aliejų. „Tam reikia
atskiro indo“, – paaiškino ji nustebusiems mokslininkams.
Kas ir kodėl veisiasi atliekose?
Atlikdami studiją, jie tyrė, kokie vabzdžiai daugiausia vystosi
atliekų konteineriuose ir kaip turėtų elgtis gyventojai, kad konteineriai netaptų tų vabzdžių veisyklomis.
Lietuvoje yra registruota daugiau kaip 3400 dvisparnių vabzdžių rūšių. Nemažai jų gyvena ir
vystosi žmonių aplinkoje – gausiai aptinkamos prie atliekų konteinerių, šiukšliaduobių, kompostavimo dėžių, lauko tualetų.
Pastebėta, kad skirtingos atliekos traukia skirtingų rūšių vabzdžius, kurie, kaip pastebi mokslininkai, yra ne tik ligų pernešėjai,
bet ir svarbūs ekosistemos dalyviai – jų lervos labai pagreitina organinių atliekų irimo procesus.
Atliekų konteineriai vabzdžiams
yra ne tik jų maitinimosi, bet ir
kiaušinių dėjimo vieta. Įvairių rūšių musės vystosi labai greitai:
esant aukštai temperatūrai, – iki
šešių kartų per sezoną, o kartais
– net ir daugiau.
Musės kiaušinius deda ne tik ant
atliekų, jau išmestų į konteinerius,

Užuojautos
Mielų žmonių negalime sau amžinai turėti, nes nieko amžino šioj
žemėje nėra. Tik įsirėžę atmintin veidai neblėsta ir amžinai širdis
bus ilgesio pilna...
Dėl Gintauto Petokaičio mirties
nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.
Merkinės g. 6-ojo namo gyventojai
Ilgas kelias dar buvo keliauti,
bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
bet nebaigtą jį palikai.
Dėl Gintauto Petokaičio mirties nuoširdžiai užjaučiame jo
žmoną Loretą, dukrą ir sūnų, mamą bei visus artimuosius.
Ateities 2-ojo namo gyventojai

Kolektyvinio naudojimo maisto ir mišrių atliekų konteineriai nuolat plaunami ir dezinfekuojami/ARATC archyvo nuotrauka

bet ir ant atliekų šiukšliadėžėse,
gyventojų namuose. Tad į konteinerius dažnai patenka vabzdžių
kiaušiniais jau užkrėstos atliekos.
Mokslininkai pripažįsta: nors lervų atsiradimas atliekose yra normalus reiškinys, ir lervų veikla
padeda greitai suardyti atliekas,
tačiau didelė jų gausa atliekų talpose trikdo, be to iš lervų labai
greitai vystosi nauja musių karta
ir, nesiimant priemonių, problema
vis didėtų.
Kaip apsaugoti atliekas nuo
musių?
Pasaulyje su šia problema susiduriama daugelyje šalių ir pagrindiniai būdai jai spręsti visur
tie patys: laikytis elementarios higienos, stengtis išmesti kuo mažiau organinių atliekų, o, prireikus
jas išmesti, – sandariai suvynioti, kuo dažniau išnešti surinktas
atliekas ir mažinti vabzdžių skaičių, naudojant biologines, o esant
dideliam užterštumui – ir chemines priemones.
Mokslininkai pabrėžia: pirmiausia reikia imtis priemonių, kad
musės nepatektų į atliekų talpas
– visada laikyti uždengtą maistą, gyvūnų pašarus. Išmetamas
maisto atliekas supakuoti į maišelius, o mėsos, žuvies skerdienos
atliekas įvynioti į kelis sluoksnius
popieriaus ar sudėti popierinius
maišelius.
Išmestas atliekas reikia laikyti sandariai uždengus ir reguliariai šalinti, nekaupiant didesnių jų kiekių. Išnešant maišus su
atliekomis, reikia stengtis pašalinti kuo daugiau oro iš maišo, jį
suspaudžiant – oro trūkumas sulėtins bendrą skilimą, sumažins
kvapus.
Šiukšliadėžes ir maisto atliekų konteinerius reikia reguliariai
plauti, naudojant dezinfekcines
priemones, nepalikti prilipusių

atliekų likučių. Individualius atliekų konteinerius patariama laikyti
pavėsyje, apsaugotus nuo tiesioginių saulės spindulių ir, žinoma,
sandariai uždarytus.
Vabzdžius nuo atliekų talpų patariama baidyti ir juos atbaidančiomis priemonėmis. Daugelis
vabzdžių nemėgsta arbatmedžio,
levandos, šeivamedžio, mėtų,
kiečių kvapo, tad galima naudoti natūralius eterinius aliejus arba
įdėti šių augalų šakelių į šiukšliadėžes.
Daugelį musių rūšių atbaido
acto kvapas, o acto tirpalas gali
nužudyti lervas, tačiau acto kvapas gali pritraukti kai kurių rūšių
vaisines museles.
Individualiuose konteineriuose
maisto atliekas rekomenduojama
pamaišyti su žaliosiomis atliekomis – žole, spygliais, augalų liekanomis, smulkintu popieriumi.
Jei vabzdžiai visgi pasiekia atliekas ir sudeda ant jų kiaušinėlius,
juos bei atsiradusias lervas patariama naikinti verdančiu vandeniu
su valymo priemonėmis. Lervas
bei kiaušinėlius naikina ir druskos
tirpalas.
Kolektyviniai
konteineriai
nuolat plaunami
Kolektyvinio naudojimo konteineriai yra nuolat plaunami ir dezinfekuojami. Nuolat tikrinama,
ar jų viduje nėra išbėgusių skysčių ar prilipusių atliekų. Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
darbuotojų brigada šiltuoju metų
laiku nuolat tikrina bendro naudojimo maisto ir mišrių atliekų konteinerius ir rūpinasi jų švara.
Gyventojų prašoma atliekas į
šiuos konteinerius nešti mesti su
sandariai užrištais maišeliais, o
išmetus atliekas, būtinai uždaryti konteinerį.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl tėvelio mirties
nuoširdžiai užjaučiame Dainių Miliauską ir jos šeimą.
Sanatorijos „Belorus“ kolektyvas
Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
nors grįžti ten skubėsit su viltim.
Nuoširdžiai užjaučiame Kęstutį Skavičių ir artimuosius,
mirus Mamai.
DNSB „Gojus“ gyventojai
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau...
Mirus Andrejui Žakevičiui,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Marytę ir sūnų Robertą.
Vilniaus al. 4-ojo namo kaimynai
Diena jau baigėsi. Baigti darbai,
kurių dar daugelį nudirbt galėjai.
Gyvenimo knyga užsisklendė ramiai,
o kiek dar žodžių pasakyt norėjai...
Dėl mylimo vyro, tėvo, senelio Alberto Kazoko mirties
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
Leipalingio seniūnijos kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Vaidą, Joną, Angelę
dėl mylimos Mamytės ir sesers mirties.
Bendrijos „Pušis“ gyventojai

ARATC informacija

Perkame miškus su
žeme arba iškirtimui,
žemės sklypus.

Tvarkome dokumentus.

Tel. 8 625 80008

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

Tel. 8 620 65577

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Tel. 8 605 81979

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2020.07.10 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: Smogo dykynė.
00:55 Meilės jūra.
02:45 Klausimėlis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva (kart.).
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“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Mulan“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS
„Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.
23:35 „Blogasis samarietis“.
01:40 „Šešta kategorija. Pražūtinga
diena“.
04:50 „Kietuoliai“.
05:15 „Naujakuriai“.
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.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
23:05 Skvoteriai.
01:10 Kryžius.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Rosenheimo policija“.
05:15 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas”.
06.30 Pagaliau savaitgalis.
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 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys”.
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 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.

02.20 Pagaliau savaitgalis.
02.40 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.30 Laikykitės ten.
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika“.
05.29 Pagaliau savaitgalis.
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 2. Apokalipsė.
23:20 Požemių ugnis.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 „Visa menanti“.
04:25 Programos pabaiga.

2020.07.11 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Euromaxx.
06:35 Pasaulio puodai.
07:30 Džekas nori broliuko.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.
12:50 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės.
13:35 Klausimėlis.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:30 Supertėtis (Superpai).
23:55 Hobitas: Smogo dykynė.
02:30 Tunelis į Australiją.
04:00 Euromaxx.
04:30 Džekas nori broliuko.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Jūrų dinozaurai 3D“.
11:50 „Johanos paslaptis“.
13:35 „Išrinktasis. Blogio imperijos
iškilimas“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis”.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Šuns kailyje“.
21:25 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Pjūklo ketera“.
00:20 PREMJERA „Tarnaitė“.
03:00 „Žudymo žaidimai“.
04:50 „Kietuoliai“.
05:15 „Naujakuriai”.
06:30 Stivenas Visata.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
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 Tomas ir
Džeris. Stebuklingas žiedas.

11:05 Kung Fu triušis. Ugnies valdovas.
13:00 Šaunioji beždžionė.
14:50 Zūlanderis.
16:40 Šėtoniškas sandėris.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris
ir netikras princas.
22:30 Namai – pragarai.
00:25 Dešrelių balius.
01:55 Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
03:35 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. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2019“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Skonio reikalas.
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 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo”.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Skonio reikalas.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo”.
04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
04.40 Gyvenimas.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 „Gluchariovas“.
06:30 „Geriausi šuns draugai“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Laukinė karalystė“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:00 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Titanų įniršis.
23:25 AŠTRUS KINAS Skambutis.
01:30 „Kriminalinė Maskva“.
02:20 Absoliutus blogis 2. Apokalipsė.
03:50 Programos pabaiga.

2020.07.12 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 Z. Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 29 s.
Trys plunksnos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai.
13:35 Dainuoju Lietuvą.
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 Madam (Madame).
23:00 Vyro žudikė. Nekaltoji. Šešėlis.
01:15 Kino žvaigždžių alėja. Moteris, kuri sumažėjo.
02:40 Radviliada.
04:10 Šventadienio mintys.
04:35 Supertėtis.

06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“.
09:00 „Ūkio šefas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Žalioji byla“.
11:30 „Mano mažasis ponis“.
13:20 „Kačių motina“.
15:15 „Kadetė Kelė“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
21:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Transporteris“.
22:55 PREMJERA „Mirtinas vėjas“.
00:45 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.
02:35 „Pjūklo ketera“.
06:50 Stivenas Visata.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:20 „Berniukas Blogiukas“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Nuotykių metas“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Mano
mama dinozaurė.
11:45 Troškimų akmuo.
13:35 Robotas ir Frenkas.
15:25 Prieš pakratant kojas.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų
kerštas.
22:30 Legenda.
01:05 Namai – pragarai.
02:45 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 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo”.
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 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo”.
04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai. Europos dvejetų
taurė.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Laukinė karalystė“.
11:35 „Pričiupom!“.
12:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:05 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
14:05 „Pragaro virtuvė“.
15:05 „Reali mistika“.
16:10 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:35 „Fargo“.
01:40 Titanų įniršis.
03:10 Skambutis.
04:55 Programos pabaiga.

2020.07.13 d.
Pirmadienis
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 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Stop juosta.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris”.
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 PREMJERA VASAROS KINO
TEATRAS „Šešta kategorija. Pražūtinga diena“.
23:50 „Skubi pagalba”.
00:50 „Kobra 11“.
01:45 „Rezidentas“.
02:35 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Kietuoliai”.
04:40 „Naujakuriai“.
05:30 „Kobra 11”.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Atsargiai - moterys!“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Svetingi namai.
00:30 „Rivjera“.
01:20 Legenda.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Rosenheimo policija“.
05:40 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 Pinigų karta.
08.30 Pagaliau savaitgalis.
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 Partizanų keliais.
13.30 Pagaliau savaitgalis.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Kaimo akademija.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
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21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „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 „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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kerštas.
23:10 „Jūrų pėstininkai“.
01:00 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:00 „Sūnus paklydėlis“.
02:45 „Kobra 11“.
03:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:20 „Visa menanti“.
05:05 Programos pabaiga..

2020.07.14 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 Daiktų istorijos.
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.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Atspindžiai.
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.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:55 „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 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00
PREMJERA
VASAROS
KINO TEATRAS „Šešta kategorija.
Pražūtinga diena“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:50 „Einšteinas“.
01:40 „Rezidentas“.
02:30 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:20 „Kietuoliai“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:30 „Einšteinas“.
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06:30 „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 Nudėti Giunterį.
00:20 „Rivjera“.
01:15 Svetingi namai.
02:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 „Rosenheimo policija“.
05:05 Programos pabaiga.
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 „Paslaptys“.
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 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „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 „Greitojo reagavimo būrys“.
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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 48 valandos.
23:00 Kerštas.
01:05 „Kobra 11“.
02:00 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:35 „Visa menanti“.
04:20 Programos pabaiga.

2020.07.15 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.

21:30 Žalgirio mūšis.
23:15 Dviračio žinios.
23:45 Premjera. Kostiumuotieji.
00:30 Čikagos policija 3.
01:10 Stilius.
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 Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Palaužti sparnai.“
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
„Pagrobimas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Pagrobimas“.
23:55 „Skubi pagalba”.
00:55 „Einšteinas“ .
01:45 „Rezidentas“.
02:30 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:45 „Skubi pagalba“.
04:30 „Kietuoliai“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:35 „Einšteinas“.
06:30 „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 Kapitonas Filipsas.
01:10 „Rivjera“.
02:00 Nudėti Giunterį.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Rosenheimo policija“.
05:50 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”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Paslaptys”.
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“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „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 „Greitojo reagavimo būrys“.

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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Cunamis.
22:55 48 valandos.
00:50 „Kobra 11“.
01:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:15 „Visa menanti“.
04:00 Programos pabaiga.

2020.07.16 d.
Ketvirtadienis
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 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.
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.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Laikinosios sostinės fenomenas.
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
„Žudymo žaidimai“.
00:05 „Skubi pagalba“
.01:05 „Einšteinas“.
01:55 „Rezidentas“.
02:50 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:50 „Skubi pagalba”.
04:35 „Naujakuriai”.
05:25 „Einšteinas“.

06:30 „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 Nekviesta viešnia.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Kapitonas Filipsas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija. VDU karta.
05:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:55 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.
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“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „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 „Greitojo reagavimo būrys“.
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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išlaipinimo zona.
23:05 Cunamis.
01:00 „Kobra 11“.
01:50 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:25 „Visa menanti“.
04:10 Programos pabaiga.
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Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787.
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

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

Tel. 8 684 44444

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
Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460
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
Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas.

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

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

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

Savaitraščio Nr. 262

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

Tel. +370 618 28614

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
Parduodamas arba keičiamas
3 kamb. butas Vytauto g. Tel.
8 688 70505
37 a namų valdos sklypas
Didžiasalyje. Įvesta elektra,
asfaltuotas privažiavimas, šalia 2-jų ežerų. Kaina – 15 000
Eur. Tel. +37060228830
1-o kambario butas Neravų
gatvėje, 4-ame aukšte, 34 kv.
m suremontuotas už 25 000
Eur. Tel. +37060228830
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2,
2 aukštų mūrinis namas arba
keičia į butą Vilniuje. Tel.: 8
602 10802, 8 675 57201
Įvairių dydžių namų valdos
sklypai, M. K. Čiurlionio g.
120, šalia miško. Atlikti geodeziniai matavimai, yra elektra, miesto komunikacijos. Tel.
8 602 10802
Pigiai parduodu 10 arų namų
valdos sklypą M. K. Čiurlionio
g. Tel. 8 602 10802
Parduodami 1-2 kambarių
butai su pilna arba daline apdaila naujos statybos name
Gardino g. 56 G prie Alkos I
tvenkinio. Tel. 8 687 37575
Parduodamas erdvus 2 k.
65,57 kv. m. butas 2 aukšte iš
11 naujos statybos name Liepų g. Kaina – 99 000 Eur. Tel.
8 687 37575
Sodo sklypas su vasarnamiu
šalia miško Viečiūnuose. Yra
elektra, vanduo. Tel. 8 680
06380
Parduodamas butas Gardino g. pirmame aukšte, tiktų
komercijai, yra balkonas, du
nepereinami kambariai, šalia
gatvės, geras susisiekimas su
centru, yra rūsys. 50 kv. m.
Kaina – 29 900 Eur. Tel. 8 611
35280
2,55 ha sklypą Vilkininkų
kaime (apie 4 km nuo Lei-

palingio) apie 150 metrų iki
2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su žvyrkeliu. Tel. 8 617
62483

Išnuomojamas 1 kamb. butas
Merkinės g. Tel. 8 614 18440

Parduoda 1 kambario (35.30
kv. m.) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 26 000 Eur. Tel.: +370
613 80442, +370 614 40701

Išnuomojamas 2-jų kamb. butas Vytauto g. 2 aukštas prieš
prekybos centrą „Maxima“.
Tel. 8 645 49074

Sodas Jaskonyse, sodų bendrijoje „Smiltelė“, 6,75 arų
žemės sklypas, sodo pastatas
– 31, 18 kv. m. Gera vieta,
patogus privažiavimas. Tel. 8
672 77324

2,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą-pievas, Didžiasalio kaime. Tel. 8 656 73665

Parduoda dviejų kambarių,
Antakalnio g. 18, 48, 50 kv. m.
butą. Tel. 8 621 92956
Parduoda 2 kamb. butą Ateities g. 30A, 50, 5 kv. m. pusantrinis aukštas iš 5. Tel. 8
621 77721
2 kamb. butas 38 kv. m. su
baldais 4 a. Gardino g. Kaina – 23 500 Eur. Tel. 8 608
46455
Žemės ūkio paskirties sklypas
parduodamas 30 arų Viečiūnuose už mokyklos. 1 aras
– 500 Eur. Tel. 8 612 98994, 8
616 48116
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 komunkacijos. Tel. 8 659 41076
Baltašiškėj Miciūnų g. 17 sklypą, 9 arai. Tel. 8 627 36699
Garažas Neravų g. 2A name.
Tel. 8 606 84490
Garažas prie senos katilinės,
kaina – 3500 Eur. Tel. 8 657
41590
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

Nuoma

elektrinės gyvatvorių žirklės,
naujas kilimas, paspirtukas.
Tel. 8 675 57873

Mažai dėvėta medinė lova su
patalynės dėže, kaina – 60
Eur. Tel. 8 676 33844

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
Eur. Tel.8 686 63015

Kaune Šiaurės pr. 4 iš 9 a
išnuomojamas 2 kamb. butas.
Tel. 8 615 43483

Kineskopiniai televizoriai
„Philips“ (51 cm įstrižainė)
– 15 Eur, 37 cm – 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.
Medžioklinis šautuvas IŽ-H27,
12 kalibro su medžiokliniu prožektoriumi už 250 Eur. Tel. 8
686 43600

Išnuomojami 16 kv.m. ir 20
kv.m. butukai su patogumais,
tvarkingi, įrengti. Tel. 8 609
28835

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

1 kambario butas miesto centre M. K. Čiurlionio g. Atliktas
remontas, su baldais ir buitine
technika. Butas jau laisvas.
Tel. 8 650 16100

Automobiliai ir jų dalys

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

Parduoda „Opel Antara“: 2007
m., dyzelinas, 110 KW, ruda,
TA iki 2020-05-23. Tel. 8 676
72759

Minkštas odinis svetainės baldų komplektas (smėlio spalvos). Kaina – 250 Eur. Tel. 8
611 33589

„VW Sharan“, 2003 m. benzinas dalimis. Tel. 8 650 25245

Vaikiškas dviratis, tinkamas 5
m. mergaitei, rožinė spalva,
su pagalbiniais ratukais. Tel. 8
612 11253

Kotedžas Mizarų g. ilgam laikui nuo liepos 15 d. Tel. 8 615
43483

„Žiguliai“, istoriniai numeriai,
TA iki 2024 m. „403 Moskvič“,
„Toyota Corolla“, automatas,
2001 m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai – 260 cm ilgis, 12
vnt. Tel. 8 682 98506
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. „Volkswagen Golf
5“, 2005 m, 1.9 TDI. 1998 m.
„Mercedes Benz“ 2.2 dyzelis,
TA. Vasarinės padangos R15,
R16. Tel. 8 647 33100
Parduodamos universalios
R13 padangos. Tel. 8 682
57013

Kiti daiktai
Pieno melžimo aparatas, priedas – 1 separatorius. Kaina –
250 Eur. Tel. 8 698 12264
Automobilio „UAZ 469“
markės kariškus tiltus
arba BTR blokiruotę. Priekabą „Skif“ arba „Uaz“.
Tel. 8 606 14389
Vaikiškas vežimėlis, mikrobangų krosnelė, televizorius,
vaikiška kompiuterio kėdė,

Miškas, mediena, malkos
Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035
Sausa pušinė malka: rąsteliai,
kaladės, kapotos. Tel. 8 682
58164
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795

Kiti daiktai
Mažai dėvėtą gražią sofą su
dviem foteliais. Kaina – 200
Eur. Tel. 8 619 23415
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

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

Žemės ūkio produkcija
Rugius – 50 kg, 5 Eur. Tel.8
686 63015
Vasarinius kviečius – 50 kg –
8 Eur, rugius – 50 kg – 6 Eur.
Didesnį kiekį galiu atvežti. Tel.
8 695 16057
Parduodama melžiama ožka.
Tel. 8 672 79678

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

Dovanoja
Dovanoju 1,5 mėn. šuniuką
(kalytę) labai miela. Tel. 8
652 98051
3 mėn. marga, meili katytė.
Tel. 862747380
Siuvimo mašiną su spintele.
Pasiimti patiems. Tel. 8 619
14580

Ieško darbo
Galiu prižiūrėti sodybas 2
kartus per savaitę. Tel. 8 692
44465
52 m. vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 625 97648
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, slaugant ligonį
gali padėti ir namų ruošoje, turi med. išsilavinimą.
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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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

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

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

