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Perlojos respublikos įkūrėjo anūkas gyvenimo 
uostą surado Druskininkuose

Laimutis Genys

Vyras, kuris galėjo būti gar-
sus Lietuvos futbolininkas, le-
gendinės Perlojos respublikos 
steigėjo anūkas, pirmasis ku-
rorto rinkodarininkas, žmogus, 
daug prisidėjęs prie svarbiau-
sių Druskininkų sėkmės objek-
tų atsiradimo, ilgametis Drus-
kininkų Savivaldybės turto ir 
investicijų valdymo skyriaus 
vedėjas. Tai ir daugiau telpa į 
Algirdo Svirsko gyvenimo pa-
veikslo štrichus. Šiandien apie 
viską kalbame būtuoju laiku. 
Ponas Algirdas surado savo 
gyvenimo uostą ir dabar mė-
gaujasi laisve ir naujuoju savo 
statusu. Šiandien jis – pramo-
ginio laivo, plukdančio kuror-
to svečius Nemunu, kapitonas.

Apie prasmingai prabėgusius 
metus, įgyvendintus ir dar ateičiai 
paliktus planus, su Algirdu kalbė-
jomės ankstyvą liepos rytą, sėdė-
dami elegantiškame jo laivelyje.

Buvo kurorto rinkodaros pra-
dininkas

– Algirdai, esate varėniškis. 
Kaip atsiradote Druskininkuose?

– Gimiau Varėnoje. Mano sene-
lis buvo vienas iš Perlojos respu-
blikos įkūrėjų, todėl Lietuvos ne-
priklausomybės dvasia, ko gero, 

yra mano genuose. Baigiau tuo-
metį Vilniaus inžinierinį statybos 
institutą, gavau paskyrimą į Alytų. 
Kadangi institute rimtai žaidžiau 
futbolą, buvo suplanuota, jog žai-
siu profesionalioje Alytaus „Dai-
navos“ futbolo komandoje, o for-
maliai būsiu įdarbintas vienoje iš 
Alytaus įmonių. Tačiau tuo metu 
komandoje nebuvo geros atmos-
feros, todėl ilgai ten neužsibuvau. 
Išvykau dirbti ir gyventi į Varė-
ną, o paskui persikėliau į Druski-
ninkus. Dirbau įvairius darbus, o 
1999 metais pradėjau savo karje-
rą Druskininkų savivaldybėje, In-
vesticijų skyriuje, ten išdirbau 21 
metus, iki šio pavasario, kai pa-
sas parodė, jog jau turiu teisę į 
užtarnautą poilsį.

– Pirmasis darbas, kurį atlikote, 
pradėjęs dirbti Savivaldybėje?

– Iškėliau sau uždavinį – pakeis-
ti kurorto įvaizdį. Dauguma žmo-
nių tuo metu buvo įsitikinę, kad 
Druskininkai – senų, paliegusių 
žmonių kurortas. Sanatorijų vado-
vai iki tol buvo įpratę, kad svečiai 
patys pas juos veržiasi, nereikia 
jokių pastangų jiems pritrauk-
ti. Tačiau realybė buvo visai kito-
kia, tuomet buvome pasiekę du-
gną – darbo nebuvo, poilsiautojų 
irgi mažai, o sanatorijos dirbdavo 
tik vasarą. 

Druskininkiečiai žurnalistai, vie-

nas iš jų – Vilius Rekevičius, pa-
dėjo man pakviesti į kurortą Lie-
tuvos žiniasklaidos atstovus. 
Surengėme jiems ekskursiją lai-
vu, kad parodytume mūsų gali-
mybes, pakviečiau kartu plauk-
ti sanatorijų vadovus. Sėdi visi 
sanatorijų vadovai laive pasipū-
tę, sakau, kalbėkitės su žurnalis-
tais, o vienas jų arogantiškai atrė-
žė: „Tegul jie prie manęs prieina“. 

Paskui nuvežėme visus į „Al-
kos“ restoraną, arkliais keliavome 
„Saulės taku“, parodėme Raigar-
do slėnį. Žinoma, visiems parodė-
me ir legendinius Druskininkų šo-
kius, apie kuriuos dar nuo senų 
laikų sklandė legendos. Tai buvo 
pirmasis mano rinkodaros darbas. 

Paskui suorganizavome išvyką 
į Mikolaikų vandens parką. Kar-
tu važiavo kurorto plėtros komiteto 
pirmininkas, verslininkai. Norėjau 
jiems parodyti, kad Druskininkuose 
mes irgi galime turėti vandens par-
ką – dar geresnį, nei Mikolaikose. 

Padariau sanatorijų ir poilsio 
namų vadovų apklausą, įdomu 
buvo sužinoti, ko jie pageidauja, 
ką planuoja. Keista, bet tuomet vi-
sos sanatorijos nenorėjo savait-
galinių klientų, visus pliusus matė 
ilgalaikių poilsiautojų pritraukimui. 
Dabar situacija iš esmės pasikei-
tė, savaitgaliniai svečiai sudaro 
didelę poilsiautojų dalį. Tas požiū-
ris keitėsi labai sunkiai, procesas 

A. Svirskas: „Po dvidešimt vienerių darbo metų savivaldybėje nusprendžiau visą save atiduoti hobiui – turistų plukdymui laiveliu“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

buvo ilgas. 

– Dvidešimt metų savivaldy-
bėje dirbote, vadovaujant merui 
Ričardui Malinauskui, buvote 
komandos narys. Ką galėtumė-
te pasakyti apie šį etapą?

– Buvo labai įdomu dirbti. Man 
patiko, kad meras visada išklausy-
davo komandos narius ir tik tada 
priimdavo sprendimus. 

5 psl.
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Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose esanti melioracijos sistema 
per kelerius metus bus atnaujinta iš pagrindų

Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijo-
se iš viso yra 140 km melioracijos 
griovių, 159 pralaidos, 2 tiltai, 5 re-
guliatoriai, 90 km drenažo rinktuvų. 
Melioracijos įrenginiai yra valsty-
bės turtas, kurio tvarkymą ir prie-
žiūrą turi finansuoti valstybė. Kaip 
ir visoje Lietuvoje, taip ir Leipalin-
gio bei Viečiūnų seniūnijose esan-
čios melioracijos sistemos būklė 
yra prasta. 

Dar sovietmečiu įrengta melioracijos 
sistema užakusi, susidėvėjusi, nebeat-
laiko didesnių liūčių – dėl to užliejami 
gyventojų kiemai, rūsiai, užteršiami šu-
liniai, neretai prireikia ugniagesių pa-
galbos, išpumpuojant vandenį.

Druskininkų savivaldybei valstybė 
kasmet skirdavo tik 10-14 tūkst. eurų 
savivaldybės teritorijoje esančios me-
lioracijos sistemos tvarkymui. Už šias 
lėšas būdavo galima atlikti tik pačius 
būtiniausius darbus, sutvarkyti tik pa-
čias problemiškiausias vietas. Tačiau 
tokie smulkūs nuolatiniai remontai ne-
buvo pakankamai efektyvūs – sutvar-
kius vieną vietą, tuoj atsirasdavo pro-
blema kitoje.

2019 metais valstybė pirmą kartą su-
darė sąlygas pateikti paraiškas būtent 
šios srities finansavimo konkursui. Na-
cionalinei mokėjimo agentūrai dėl se-
niūnijų teritorijose esančių melioracijos 
sistemų tvarkymo Druskininkų savival-
dybės administracija pateikė dvi pa-
raiškas ir abu konkursus laimėjo. Šiai 
sričiai pavyko pritraukti daugiau, kaip 
pusę milijono eurų. Už šias lėšas per 
du metus bus sutvarkyta didelė da-

lis melioracijos griovių ir pralaidų Lei-
palingio ir Viečiūnų seniūnijose. Šiais 
metais bus parengta darbams būtina 
dokumentacija.

„Ši problema yra įsisenėjusi ir gerai 
žinoma – ne kartą, kaip Savivaldybių 
asociacijos prezidentas, kėliau vals-
tybės turto – melioracijos įrenginių 
– prasto finansavimo ir savivaldybių 
negalėjimo dėl to tinkamai prižiūrėti 
joms patikėto valstybės turto proble-
mas. Džiaugiuosi, kad pagaliau savi-

Druskininkų  savivaldybės informacija

Pirmojo projekto metu planuojama sutvarkyti melioracijos sistemą, esančią Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose.

Antruoju projektu suplanuoti melioracijos tvarkymo darbai Leipalingio seniūnijoje

valdybės buvo išgirstos, ir finansavimas 
šiai sričiai padidintas. Konkursinių pa-
raiškų pateikimas, pritraukiant ženklias 
lėšas melioracijos įrenginių rekonstruk-
cijai, – didelis Savivaldybės adminis-
tracijos specialistų nuopelnas “, – sakė 
Druskininkų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Minėtas paraiškas pasirašiusi Drus-
kininkų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė pažy-
mėjo, kad Nacionalinei mokėjimų agen-
tūrai ir šiais metais yra pateiktos dvi 
paraiškos finansavimui gauti. Konkur-
so baigtis paaiškės maždaug po pusės 
metų. „Tikimės, kad ir šį kartą pavyks 
laimėti konkursus ir pritraukti dar apie 
350 tūkst. eurų lėšų. Panaudojus šias 
lėšas, per kelerius metus beveik visi 
melioracijos įrenginiai, esantys mūsų 
seniūnijose, būtų sutvarkyti“, – kalbėjo 
V. Jurgelevičienė.

Informuojame, kad jau suplanuoti ir visi 
šių metų melioracijos sistemos tvarkymo 
darbai iš tikslinių valstybės skirtų lėšų – 
jų šiemet skirta net 156 tūkst. eurų.

Darbai bus pradėti nuo vienos iš dau-
giausiai problemų keliančios melioracijos 
sistemos Gailiūnų gyvenvietėje. Būtent 
dėl šios melioracijos sistemos sutvarky-
mo į savivaldybę kreipiasi daugiausiai 
gyventojų.

Gailiūnų gyvenvietės melioracijos sis-
temos – drenažo ir griovių – atnaujini-
mui bus panaudota 75 tūkst. eurų. Jau 
pasirašyta sutartis su konkursą laimėju-
sia bendrove, kuri atliks darbus. Planuo-
jama, kad jie bus baigti iki šių metų pa-
baigos.

Iš likusių pinigų šiemet dar bus sutvar-
kyta keletas į didžiųjų projektų apim-
tis nepatenkančių melioracijos įrenginių 
Jaskonyse, Švendubrėje, Leipalingyje.

Dar sovietmečiu įrengta melioracijos sistema užakusi, susidėvėjusi, nebeatlaiko didesnių liūčių – dėl to užlie-
jami gyventojų kiemai, rūsiai, užteršiami šuliniai, neretai prireikia ugniagesių pagalbos, išpumpuojant vandenį/
Savivaldybės archyvo nuotrauka
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Jaunimo reikalų tarybos posėdyje pristatytos 
jaunimo neformalių grupių iniciatyvos

Praėjusį penktadienį Drus-
kininkų savivaldybės admi-
nistracijoje sušauktame iš-
plėstiniame Druskininkų 
savivaldybės jaunimo reika-
lų tarybos posėdyje buvo pri-
statytos Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro (JUC) įgy-
vendinamai jaunimo neforma-
lių grupių iniciatyvų programai 
pateiktos jaunimo iniciatyvų 
paraiškos. Posėdyje dalyvavo 
Jaunimo reikalų tarybos nariai, 
Druskininkų JUC darbuotojai 
ir iniciatyvinių jaunimo grupių 
atstovai.

Jaunimo neformalių grupių inici-
atyvų programa yra skirta jaunimo 
užimtumo ir įsitraukimo į pilietinę 

veiklą skatinimui bei neformalių 
jaunimo grupių stiprinimui. Supa-
prastintas ir patrauklus paraiškų 
pateikimo procesas suteikia jau-
nuoliams galimybę ne tik įgyven-
dinti savo idėjas, bet ir tobulinti 
projektinio raštingumo, komandi-
nio darbo įgūdžius. Jaunimas gali 
burtis į iniciatyvines grupes, jiems 
priimtina forma (tai gali būti vaiz-
do įrašas, aprašymas, vizualiza-
cijos ar kita medžiaga) pristatyti 
idėjas, o Jaunimo reikalų taryba 
teikia rekomendacijas dėl inicia-
tyvų įgyvendinimo. Idėjos įgyven-
dinimo procese jaunimui visada 
yra pasiruošusi pagelbėti Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centro 
komanda, Jaunimo reikalų tary-

ba, jaunimo reikalų koordinato-
rius ir kiti savivaldybės adminis-
tracijos specialistai.

Jaunimo reikalų taryba išklau-
sė jaunimo neformalių grupių pri-
statymus, pateikė daug vertingų 
patarimų ir rekomendavo Druski-
ninkų JUC finansuoti tris iniciaty-
vas – kūrybines miniatiūrų dirbtu-
ves, Tarptautinės jaunimo dienos 
festivalį bei jaunimo e-sporto 
„CS:GO“ turnyrą.

Kitas neformalių jaunimo gru-
pių paraiškų priėmimo etapas 
bus vykdomas iki rugsėjo 15 d., 
tvarkos aprašą ir visą informaci-
ją apie jaunimo neformalių grupių 
iniciatyvas galima rasti www.juc.
lt/iniciatyvos

Posėdyje buvo pristatytos Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) įgyvendinamai jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programai 
pateiktos jaunimo iniciatyvų paraiškos/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkiečiams įteikti Sveikatos apsaugos 
ministerijos apdovanojimai už indėlį, suvaldant koronavirusą
Praėjusią savaitę Rytų Lietu-

vos medikams, tarp jų – ir pen-
kiems druskininkiečiams, LR 
Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga įteikė apdova-
nojimus „Už reikšmingą indėlį 
Lietuvos žmonių sveikatai“.

Apdovanojimas įteiktas Drus-
kininkų savivaldybės gydytojai 
Eglei Sadauskaitei. Šalyje paskel-
bus visuotinį karantiną, E. Sa-
dauskaitė atsakingai koordina-
vo visų LR Sveikatos apsaugos 
ministro – valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo – sprendimų 
vykdymą, užtikrino, kad Savival-
dybės medikai būtų aprūpinti jų 
darbui būtinomis apsaugos prie-
monėmis. Ji ypatingai rūpinosi 
iš užsienio grįžtančių druskinin-
kiečių parvežimo, jų izoliavimosi, 
maitinimo ir kitais svarbiais klau-
simais. Visą karantino laikotarpį 
Eglė buvo pasiekiama 24 valan-
das per parą – atsakinėdavo į už-
sienyje esančių druskininkiečių 
skambučius, nuramindavo Lietu-
voje jų laukiančius artimuosius, 
suteikdavo visą būtiną informaci-
ją. Eglė yra sulaukusi ne vienos 
padėkos iš bendruomenės už pa-
galbą ir rūpestį.

Dar vienas apdovanojimas įteik-
tas VšĮ Druskininkų ligoninės 
slaugytojai Rūtai Žūkienei. Prie 
COVID-19 suvaldymo R. Žūkie-
nė prisijungė nuo pat pirmųjų ka-
rantino dienų. Ji vykdavo padėti 
į Alytaus mobilų punktą, kur atli-
ko COVID-19 infekcijos tepinėlių 
ėmimą. Steigiant Druskininkų mo-
bilią brigadą, Rūta prisidėjo prie 
slaugytojų apmokymo ir paruoši-
mo, imant tepinėlius bei suvedant 

duomenis. Įsikūrus mobiliai briga-
dai Druskininkuose, ji nepriekaiš-
tingai vykdė veiklą.

Apdovanotas Druskininkų sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro specialistas Ignas Povi-
lanskas. Pradėjęs dirbti tik kovo 2 
dieną, Ignas vienas pirmųjų suti-
ko vykti į COVID-19 infekcijos dia-
gnozavimo mokymus, vėliau gau-
tas žinias perteikė Druskininkų 
savivaldybės medikams. Jis dirbo 
Alytaus mobiliame punkte, taip pat 
– Druskininkų mobilioje brigadoje. 
Per visą karantino laikotarpį Ignas 
suteikdavo rekomendacijas svei-
katos stiprinimo klausimais, rengė 
šviečiamuosius straipsnius.

Apdovanojimas įteiktas Drus-
kininkų socialinių paslaugų cen-
tro socialinei darbuotojai Daugilei 
Stankutei. Nuo pirmųjų karantino 

dienų ji ėmėsi iniciatyvos fiksuo-
ti rizikos grupei priskiriamų asme-
nų poreikius bei juos sisteminti ir 
perduoti savanoriams, siekiant 
užtikrinti nenutrūkstamą pagalbą.

Druskininkietis Dominykas Šin-
konis apdovanotas už aktyvią sa-
vanorystę karantino metu, daly-
vavimą Savivaldybės inicijuotose 
savanoriškos pagalbos akcijose, 
savanorystę „Kartu už Druskinin-
kus“„, „Gynybos paramos fondas“ 
ir kitose iniciatyvose, aktyvią so-
cialinę veiklą ir inicijuotus moky-
mus Druskininkų savivaldybės or-
ganizacijoms.

Įteikdamas apdovanojimus svei-
katos apsaugos ministras A. Ve-
ryga medikams padėkojo už kilnų, 
nuoširdų ir pasiaukojamą darbą 
pirmosiose gretose, suvaldant šio 
viruso plitimą.

LR Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos apdovanojimai „Už reikšmingą indėlį Lietu-
vos žmonių sveikatai“ įteikti ir druskininkiečiams/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracijai 
reikalingas darbuotojas, dirbsiantis 
pagal darbo sutartį, - Ūkio ir turto 

valdymo skyriaus vyriausiasis 
specialistas

Kviečiame prisijungti prie profesionalios, dinamiškos 
ir ambicingos Druskininkų savivaldybės administracijos 
komandos!

Reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavi-

nimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygin-
tą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su pro-
fesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 
išsilavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai; studijų 
kryptis – statybos inžinerija.

2. Turėti inžinieriaus statybininko profesinę kvalifikaci-
ją.

Privalumai:
1. Darbo patirtis bendrastatybinių ir/ar specialiųjų sta-

tybos darbų srityje.
2. Darbo patirtis rengiant statybos darbų resursų (sta-

tybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) skaičiavimus.

Pagrindinės funkcijos:
1. Rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savival-

dybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projek-
tus, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą.

2. Organizuoti statinių (statinių, pastatų, susisiekimo ko-
munikacijų, inžinerinių tinklų), kurių statytojas (užsakovas) 
yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybą lei-
džiančių dokumentų statyti naują, rekonstruoti, remontuoti 
ar atnaujinti (modernizuoti) esamą statinį gavimą.

3. Atlikti objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuo-
jamų ar atnaujinamų (modernizuojamų) iš Savivaldybės 
biudžeto bei kitų lėšų, kai statytojo (užsakovo) funkcijas 
atlieka Druskininkų savivaldybės administracija, statytojo 
(užsakovo) funkcijas, priimti iš projektuotojų ir tikrinti sta-
tybos bei remonto darbų projektinę dokumentaciją.

4. Rengti statybvietės ir darbų perdavimo-priėmimo ak-
tus, medžiagą ir techninę dokumentaciją perdavimui ran-
govams ir/ar inžinerinių paslaugų teikėjams.

5. Rengti medžiagą ir techninę-sąmatinę dokumentaci-
ją statinių, statinių techninių projektų ekspertizei.

6. Pagal poreikį atstovauti statytojui (užsakovui) stati-
nių, kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savival-
dybės administracija, statybos užbaigimo procedūrose.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, 
prašome pateikti iki 2020 m. liepos 22 d. dviem adre-
satams vienu metu el. p.: juozas.grigas@druskininkai.
lt; nijole.p@druskininkai.lt; papildoma informacija teikia-
ma Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir tur-
to valdymo skyriuje tel. (8 313) 40 112 arba el. p. juozas.
grigas@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirink-
ti pretendentai.

Bus vykdomi Savivaldybės turto, skirto 
laikinosioms prekybos vietoms ir 

paslaugoms teikti, pakartotiniai nuomos 
konkursai aukcionų būdu

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, 
kad 2020 m. liepos 22 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 sa-
vivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusa-
vivaldybe.lt/Veikos sritys/Licencijų, leidimų išdavi-
mas/Savivaldybės turto nuomos aukcionai.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 59 158.
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Galerija „Studio“ pražydo gėlėmis
Liepos pradžioje Druskinin-

kuose veikiantis galerija „Stu-
dio“ pražydo gėlėmis. „Gėlės“ 
– taip ir pavadinta ten veikian-
ti dailininkės iš Lenkijos Kasios 
Kaldowski tapybos paroda. Ją 
surengti padėjo Lenkijos amba-
sadoriumi Druskininkuose va-
dinamas Druskininkų rotariečių 
bičiulis Frančišek Ciemny. 

„Paroda daugiau skirta mote-
rims. Ji – labai ryški ir graži. Ta-
čiau, žinoma, ji patiks ir vyrams“, 

– atidarydama parodą ir pristaty-
dama jos autorę, sakė galerijos 
šeimininkė Rūta Cikanavičienė. 

Pasirodo, Įdomi ir intriguojan-
ti ne tik K. Kaldowski kūryba, bet 
ir jos biografija – menininkė dau-
giau kaip 20 metų tarnavo Lon-
dono (Didžioji Britanija) miesto 
policijoje – Skotland Jarde. Ta-
čiau menas visada buvo artimas 
jos širdžiai, todėl, dar dirbadama 
policijoje, moteris mokėsi dailės, 
keramikos ir tradicinės grafikos 

technikos Centrinėje Londono Šv. 
Martino menų mokykloje. O da-
bar Kasia savo laiką skiria mėgs-
tamai veiklai – tapybai.

Iki 2014 m. menininkė kūrė ir 
rengė parodas Didžiojoje Britani-
joje, kurioje praleido didžiąją dalį 
gyvenimo. Dabar ji gyvena ir kuria 

Lenkijoje, Varmės mieste.
K. Kaldowski savo kūrybą yra 

pristačiusi daugiau kaip 70-yje 
parodų. Viena iš svarbiausių – 
garsiojoje „The Mall“ galerijoje 
Londone. Jos paveikslų galima 
surasti privačiose Didžiosios Bri-
tanijos, Lenkijos, Vokietijos, Švei-
carijos, Prancūzijos, JAV, Ispa-
nijos, Italijos ir Lietuvos meno 
mylėtojų kolekcijose. 

Garsi lenkų tapytoja K. Kal-
dowski druskininkiečiams ir ku-
rorto svečiams ekspozicijoje pri-
stato akrilo liejimo m. technika 
paįvairintus paveikslus, kurių pa-
grindinis akcentas – gėlės. Paro-
da veiks iki liepos pabaigos. 

K. Kaldowski vyras Mariusz Kal-
dowski – taip pat neabejingas 
Druskininkams. Jo sukurtas kuror-
to peizažas puošia ir vieno Drus-
kininkų suvenyrinio gėrimo butelį. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Dailininkės iš Lenkijos galerijoje „Studio“ K. Kaldowski eksponuoja tapybos parodą „Gė-
lės“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šienauju, mulčiuoju apleistas pievas, suku šieno 
rulonus. Tel. 8 671 09524 

K. Kaldowski druskininkiečiams ir kurorto svečiams ekspozicijoje pristato paveikslus, 
kurių pagrindinis akcentas – gėlės/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Jis formavo nuomonę, kad Drus-
kininkuose mes esame šeimi-
ninkai, todėl turime plėtoti tokius 
projektus, kurie būtų naudingi 
miestui. Mane visada žavėjo mero 
ryžtingumas – jei apsispręsdavo-
me įgyvendinti kokį nors projek-
tą, tai viską darydavome iki galo, 
sugebėdami įveikti biurokratines 
ir finansines kliūtis. Iš mero labai 
daug ko išmokau. 

Dėl vandens parko – daug 
skeptikų

– Kokie projektai, prie kurių 
įgyvendinimo prisidėjote, da-
bar Jums kelia pasitenkinimą?

– Vienas iš tokių projektų – van-
dens gręžinių perėmimas Drus-
kininkų savivaldybės žinion. Grę-
žinius valdė valstybinė įmonė 
„Minera“, mes prašėme juos per-
duoti Druskininkams, tačiau į prašy-
mą nebuvo atsižvelgta. Nusprendė-
me nebepirkti iš „Mineros“ vandens, 
bet pasidaryti savą gręžinį. Taip 
mes juos privertėme perduoti van-
dens gręžinius Druskininkams. 

Iki šiol džiaugiuosi, kad Druski-
ninkuose buvo įkurtas vandens 
parkas. Prisimenu, kai pirmajai ka-
dencijai išrinktas meras R. Mali-
nauskas paklausė, ką Investici-
jų skyrius planuoja, pasakiau, kad 
galvojame apie vandens parką. 
Pasirodo, ir pats meras, dar dirbda-
mas versle, svajojo atidaryti Drus-
kininkuose vandens parką. Sma-
gu, kad jo atkakliomis pastangomis 
ši graži svajonė tapo realybe. 

Važinėjau po užsienyje veikian-
čius vandens parkus, stebėjau, 
kaip jie dirba, kokias klaidas daro, 
norėjau surinkti kuo daugiau in-
formacijos. Beje, dėl šio objekto 
atsiradimo buvo daug skeptikų. 

Prisimenu, pristatinėjau van-
dens parko projektą mūsų rota-
riečiams. Netikėtai susidūriau su 
daugelio verslininkų pasiprieši-
nimu, jie buvo įsitikinę, kad van-
dens parkas bus jiems konkuren-
tas. Tačiau gyvenimas parodė, 
jog būtent vandens parkas buvo 
vietinio verslo sėkmės garantas.

Dėl vandens parko atsiradimo 
Druskininkuose skeptiškai žiūrė-
jo ir kai kurie užsienio investuo-
tojai. Pamenu, meras pasikvie-
tė į Druskininkus savo pažįstamą 
verslininką iš Vokietijos, kuris ten 
valdė vandens parką ir galėjo im-
tis Druskininkų parko įrengimo. 
Parsivežė meras tą vokietį iš Vil-
niaus oro uosto. Sėdome aptar-
ti vandens parko įrengimo galimy-
bes, o svečias ir sako: „Ar matėte, 
kiek automobilių mūsų kelionės 
metu važiavo link į Druskininkų? 
Vienas. O kiek žmonių vaikštinė-
jo po Druskininkus? Saujelė. Tai 
kam kurti vandens parką, jei jame 
nebus lankytojų?“. Teko vandens 
parką kurti savo jėgomis. Važiavo-
me į parodas reklamuoti vandens 
parką, stūmėme verslo traukinį. 
Buvo daug nervų, daug darbo. Bet 
mums pavyko. Verslininkai mumis 
patikėjo, prasidėjo investicijos. 

– Jūs – kūrybingas žmogus. 
Visi atsimena, kai į Tarybos po-
sėdį atėjote, vilkėdamas sermė-
gą, norėjote parodyti, kokius 
rūbus Savivaldybė nupirko Kul-
tūros centro kolektyvams. 

Ar du dešimtmečiai, kuriuos 
dirbote valstybės tarnyboje, 
nevaržė Jūsų laisvės? 

– Varžė, bet sau leidau daugiau. Ir 
mūsų Savivaldybėje mes dirbome 
ne valdiškai, bet kūrybiškai. Kai vyk-
davo valstybės tarnybos rengiami 
kursai, tai iš dėstytojų sulaukdavau 
komplimentų: „Duok Dieve, kad visi 
valdininkai taip kūrybiškai mąstytų, 

kaip Svirskas“. Čia, kaip ir sporte, 
jei viską darysi standartiškai, prie-
šininkas puikiai numatys tavo ėji-
mus, tada nebus įdomu ir nelaimė-
si. Ir valdininkui reikia nestandartinio 
mąstymo, netradicinių sprendimų. 

Perėmė verslą iš vilniečių
– Kodėl nusprendėte valdi-

ninko eilutę iškeisti į laivo ka-
pitono uniformą?

– Viskam ateina savas laikas. 
Nusprendžiau visą save atiduoti 
hobiui – turistų plukdymui laiveliu. 

– Iš kur tas susidomėjimas 
laivininkyste? 

– Prisipažinsiu – nuo vaikystės 

laivais nesidomėjau, viskas, ką 
žinojau apie keliones vandeniu, 
buvo iš perskaitytų knygų. Pažintis 
su laivais prasidėjo prieš dešim-
tmetį. 2007 metais pas merą atėjo 
vilniečiai, kurie pageidavo Nemu-
nu plukdyti kurorto svečius. Meras 
pasakė, kad plukdyti bus galima, 
tik būtina sutvarkyti ant kranto bu-
vusią apleistą mineralinio vandens 
biuvetę. Vilniečiai plukdė, bet biu-
vetės netvarkė. Po trijų metų jie 
nusprendė parduoti šio verslo ak-
cijas. Mes su šeima jas nusipirko-
me. Sutvarkėme biuvetę, prieplau-
ką ir pradėjome plukdyti turistus 
Nemunu. Pradžioje samdėme ka-
pitoną, turintį teises, bet vėliau nu-
sprendžiau pats išsilaikyti laivave-
džio teises. Taip tapau upeiviu ir 
jau aštuonerius metus plaukioju 
šiuo laiveliu. Anksčiau tai galėda-
vau daryti tik per atostogas, o da-
bar, kai nebedirbu Savivaldybėje, 
esu laisvas plaukioti bet kada. 

– Iš kur šis laivas, kuriuo 
vyksta pasiplaukiojimas? 

– Šis laivas atkeliavo iš JAV. Jis 
– garsaus gamintojo „Bentley“ 
produktas. Norvegijoje įsigijau ir 
penkiavietį laivelį, kuris suteikia 
man ir mano klientams daug ma-
lonių patirčių. 

– Kokia paprastai būna kelio-
nė laivu? 

– Noriu, kad kelionėje laivu ne-
trūktų emocijų. Plaukdamas, aš 
papasakoju Druskininkų istori-
ją, noriu, kad kurorto svečiai kuo 
daugiau sužinotų apie mūsų pui-
kųjį miestą. Užsieniečiams pri-
statau lietuvių tradicijas, amatus. 
Plaukiame už Meilės salos – ten 
pasakoju įvairias legendas, kalbu 
apie ritualus. Kelionės pabaigoje 
paleidžiu muzikinį foną. Gerbda-
mas žmonių norus, visada pasi-
domiu, ar jie nori pasakojimų. Ka-
dangi nesijaučiu puikiu istorijos 
žinovu, prieš pasakodamas, pa-
klausiu, ar laivelyje nėra istorikų.

– Ar pasikeičia žmogus, pa-
buvęs ant vandens? 

– Pasikeičia. Daugelis prisipa-
žįsta, kad nesitikėjo pamatyti to-
kių unikalių vaizdų, išgirsti origi-
nalių istorijų. Laive esi priverstas 
stebėti aplinką kitaip, nei nuo 
kranto. 

Su turistais nepolitikuoja

– Kokie žmonės plaukia su 
Jumis? Kokių klausimų sulau-
kiate?

– Plaukia labai įvairūs žmonės. 
Mane stebina, kad laivelyje būna 
daug klaipėdiečių. Nežinau, gal jie 
vandeniui turi nenumaldomą trau-
ką? Keliautojai iš Izraelio nelabai 
domisi mano pasakojimais, jiems 
svarbiau stebėti gamtą ir džiaugtis 
jos betarpiškumu. Žmonės klausia, 
ar Nemune galima paskęsti? Jiems 
atsakau, kad galima, tik reikia la-
bai pasistengti, nes trūksta gylio. 
Sulaukiu ir politinio pobūdžio klau-
simų, bet stengiuosi nepasiduo-
ti provokacijoms. Pasakodamas 
lenkams, stengiuosi apeiti lenkų 
okupacijos temą, o su baltarusiais 
nesileidžiu į sovietinio gyvenimo 
privalumų aptarinėjimą. Nustebi-
no vienas jaunuolis iš Maskvos, 
jis puikiai žinojo Lietuvos istoriją ir 
objektyviai vertino Lietuvos ir Rusi-
jos istorines peripetijas. 

– Kokiomis kalbomis pasako-
jate turistams? 

– Lietuviškai, rusiškai, lenkiškai.

– Ar daug jaunimo plaukia lai-
veliu? 

– Plaukia, tačiau juos mažai kas 
domina. Man liūdna, kad daugelis 
jaunimo nieko romantiško aplink 
nemato. Pasakoji jiems Meilės 
salos istoriją, o akyse matai abe-
jingumą. 

– Ir nebuvo nė vienos roman-
tiškos poros? 

– Buvo. Pora užsisakė dova-
ną – plaukimą mažuoju laiveliu. 
Pradėjome plaukti, o jie sėdi, tyli. 
Nieko nesuprantu, kviečiu vaišin-
tis, o jie tyli. Tik staiga, viduryje 
Nemuno jaunuolis laivelyje pri-
klaupė prieš merginą ant kelio ir 
pasipiršo. Buvo netikėta ir malo-
nu tai matyti. 

– Ar buvo nenumatytų nuo-
tykių? 

– Vieną kartą ateinu plaukti, ma-
tau, kad žmona pririnkusi pilną di-
desnį laivą. Ir tuo pat metu atėjo 
užsisakiusieji plaukti mažuoju lai-
vu. Ką daryti. Reikia plaukti dviem 
laivais, o aš vienas. Vyriškiui, ku-
ris užsisakė plaukimą mažuoju 
kateriu sakau: „Ar nenorėtumėte 
patys pavairuoti?“. Jis sako, kad 
niekada nėra to daręs. Tada sa-
kau: plaukite paskui didesnį lai-
vą, neišsukite iš kelio ir viskas 
bus gerai. Taip ir padarėm. Vyriš-
kis pats vairavo, o paskui dėkojo, 
kad tokia netikėta atrakcija pavy-
ko. Vieną kartą buvau užplaukęs 
ant akmenų, užgeso variklis. Bet 
didesnių bėdų pavyko išvengti.

Planuoja laive kepti blynelius

– Gal planuojate įsigyti dides-
nį laivą?

– Labai norėčiau. Lankydamasis 
komandiruotėje, vieną jau buvau 
nužiūrėjęs. Problema ta, kad sun-
kiai prognozuojamos kelionių Ne-
munu perspektyvos. Valdžia vis 
žada skatinti pramoginę laivinin-
kystę, tačiau konkrečių žingsnių 
nematyti. Kaip pirksi laivą, jei ne-
užteks gylio jam plaukioti? Dabar, 
kai atsirado sausrų pavojus, sunku 
prognozuoti, ar užteks gylio. Šalies 
valdžia nesugeba skirti lėšų, kad 
būtų išvalyta ir pagilinta Nemuno 
vaga. Juk galėtume plaukti į Balta-
rusiją, net sienos kirtimo vandeniu 
punktai įrengti. Bet garantinio gy-
lio nesugeba užtikrinti. Matau daug 
perspektyvų, tačiau valstybinio ly-
gio pastangų – labai mažai.

– (Mums besikalbant, į laivą atiti-
pena Algirdo anūkė ir meiliai prisi-
glaudžia prie senelio). Algirdai, ar 
Jums dabar geras gyvenimas? 

– Taip, dabar tikrai ramiau. Ne-
bepabundu naktį nuo košmarų, 
kad kažkas neparengė projekto ar 
kad kažkas gali sužlugdyti planus. 
Dabar ramus ir jaukus gyvenimas, 
daugiau dėmesio skiriant dukros 
šeimai ir anūkams – turiu jau du. 

– Ką dar norėtumėte nuveikti? 
– Svajoju laive įsirengti keptuvę ir 

turistams plaukimo metu kepti bly-
nelius. Labai norėčiau Meilės sa-
loje įrengti specialią vietą jaunave-
džiams. Svajoju aplankyti mažus 
Vokietijos miestelius, kuriuose labai 
jauku. Būtų gerai žiemą pagyventi 
šiltuose kraštuose ir nieko neveikti.

– O futbolas? 
– Futbolą dar žaidžiu. Stengiuo-

si palaikyti fizinę formą, kasdien 
mankštinuosi. Ir, esant galimybei, 
pažaidžiu futbolą. Vieną liepos sa-
vaitgalį turėjau unikalią progą prisi-
minti futbolo žaidimą. Tąkart Drus-
kininkuose su privačiu vizitu lankėsi 
Prezidentas Gitanas Nausėda, ku-
ris irgi mėgsta futbolą. Buvo sma-
gus mačas su Prezidentu. 

Perlojos respublikos įkūrėjo anūkas gyvenimo uostą surado Druskininkuose
Atkelta iš 1 psl.

A. Svirsko rankose – prestižinio JAV gamintojo „Bentley“ laivelio vairas/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Investicijų skyriuje A. Svirskas (centre) dirbo du dešimtmečius. Jo vadovaujamas sky-
rius pelnė apdovanojimą už projektus/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Kelionės Nemuno metu A. Svirskas stengiasi sužadinti turistų emocijas, todėl pasakoja 
Druskininkų istoriją, legendas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

A. Svirskas (viduryje), turėdamas bent mažiausią galimybę, stengiasi pažaisti mėgsta-
mą futbolą/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkų Švietimo centro stovykla: 
Vaikai vasaros metu nori pa-

tirti daug smagių įspūdžių, at-
rasti, pažinti, patirti ir, žinoma, 
sutikti naujų draugų, su ku-
riais galėtų bendrauti ir atei-
tyje. Daugelis tėvelių vaikams 
nori suteikti kuo geresnes po-
ilsio sąlygas. Tad daugelis 
žvalgosi į vaikų vasaros sto-
vyklų aprašus ir vykdomas vei-
klas ir edukacijas. Atsižvelgus 
į gyventojų prašymus ir porei-
kį, Druskininkų savivaldybės 
Druskininkų švietimo centre 
jau ne pirmus metus yra orga-
nizuojama vaikų vasaros sto-
vykla „Ąžuolas“. Šiemet ji ati-
daryta birželio 29 d. ir veiks iki 
rugpjūčio 21 d.

Dienos užimtumo stovykloje kie-
kvieną darbo dieną liepos-rugpjū-
čio mėnesiais nuo pusės devy-
nių ryto iki 17 val. stovyklautojai 
turi galimybę naudotis „Atgimimo“ 
mokyklos patalpomis, o pramogi-
niai, lavinamieji, kūrybiniai užsi-
ėmimai, edukacinės ir sportinės 
veiklos organizuojamos visame 
mieste. Stovyklautojai noriai žai-
džia, sportuoja, piešia, konstruo-
ja, keliauja, o taip pat tobulina 
bendravimo ir net anglų kalbos 
įgūdžius. Stovykla skirta druski-
ninkiečių, kitų miesto svečių, už-
sieniečių 6-12 metų vaikams. 

Stovykloje yra vaikų atvykusių iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos mies-
tų, žada dalyvauti ir vaikai iš Airi-
jos bei JAV. 

Stovykloje dirbančios mokyto-
jos Žydrūnė Baležentienė, Aida 
Balčiūnienė ir Gitana Zdanavičie-
nė sako, kad pagrindinis jų tikslas 
yra suteikti vaikams poilsio, nefor-
malaus papildomo ugdymo švie-
timo ir kryptingo vaikų užimtumo 
paslaugas, taip skatinant pažini-
mą, lavinimąsi, saviraiškos po-
reikius, sudarant sąlygas papil-
domai ugdyti savarankiškumą, 
plėtoti gebėjimus ir patirtį.

„Norima organizuoti vaikų edu-

kacinių ir sportinių įgūdžių ugdy-
mą, suteikiant saviraiškos ir lais-
valaikio užimtumo galimybes, 
formuojant komandinės veiklos 
supratimą ir įgūdžius, gerinant 
savijautą fizinio aktyvumo pagal-
ba, gamtinės, kultūrinės aplin-
kos darnoje. Organizuodami turi-
ningą vasaros poilsį, stengiamės 
sudaryti įdomias, prasmingą vei-
klą skatinančias sąlygas. Kie-
kvienais metais norinčių dalyvau-
ti vasaros stovykloje vis daugėja, 
nes stovyklos metu mūsų vykdo-
mos veiklos vaikams labai patin-
ka. Kiekvieną dieną vis nauji už-
siėmimai neleidžia nuobodžiauti, 
vaikai nekantriai laukia save iš-
bandyti naujose veiklose. Kadan-
gi stovykla yra bendro pobūdžio, 
todėl ir veiklos labai įvairios“, – 
pasakojo stovyklos mokytoja Žy-
drūnė Baležentienė. 

Prasidėjus Druskininkų švietimo 
centro stovyklai, vaikai jau džiau-
gėsi smagiai praleistu laiku „Atgi-

mimo“ mokyklos aikštyne, jiems 
organizuotos pažintinės ekskur-
sijos po K. Dineikos sveikatin-
gumo parką, Druskininkų mies-
to muziejų, Amatų centrą „Menų 
kalvė“, šeimos pramogų parką „O 
kas čia?“, Metelių regioninį par-
ką, miško muziejų „Girios aidas“, 
Varėnos kino teatrą, Augų šei-
mos ūkį. Stovyklautojai dalyvavo 
Plepios ponios ekskursijose, žai-
dė sportinius, loginius ir bendra-
vimo žaidimus. Jiems organizuo-
ta išvyka į Grūto parką, kuriame 
veikia mini zoologijos sodas. Ap-
silankę Druskininkų pasienio už-
kardoje, vaikai susipažino su pa-
sieniečių darbu, išmoko daug 
naudingų pamokų. Planuojama 
išvyka į Čepkelių rezervatą, apsi-
lankymas Druskininkų priešgais-
rinėje gelbėjimo tarnyboje ir pa-
žintis su ugniagesių darbu bei jų 
naudojama technika. 

Druskininkų švietimo centro sto-
vykloje „Ąžuolas“ patyrę daug 

Vytautas Gintutis, Druskinin-
kų švietimo centro direktorius, 
stovyklos „Ažuolas“ vadovas: 
„Šiais metais sulaukėme dau-
gybės stovyklautojų, norinčių 
laiką praleisti pas mus. Žino-
ma, užsitęsęs karantino laiko-
tarpis, vaikučių ir tėvelių ilgas 
drauge praleistas laikas, pa-
skatino juos vasarą, darbo die-
nomis ieškoti turiningos vei-
klos. Be abejo, tėvelius labai 
pradžiugino tai, kad stovykla 
finansuojama iš Savivaldybės 
skiriamo krepšelio. 

Džiaugiuosi, kad kasdien gir-
dime daug puikių atsiliepimų. 
Grupės – pilnos, svarstome, 
kad kitais metais reikėtų ir dau-
giau stovyklos mokytojų. Mūsų vairuotojai taip pat džiaugiasi ga-
limybe dirbti, vežti vaikučius, neprarasti įgūdžių ir vasaros metu. 
Stovyklautojai džiaugiasi pažintinėmis ekskursijomis, įdomiais už-
siėmimais, smagiai su bendraamžiais praleistu laiku. Dėkoju tė-
veliams ir vaikams už jų pasitikėjimą bei teigiamas emocijas. Juk 
vardan jų stengiamės būti geriausiais ir pateisinti visus lūkesčius.“
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dienos, pripildytos vaikų džiaugsmo

smagių įspūdžių, mažieji stovy-
klautojai noriai jais dalijasi.

Adomas Fayed: „Esu sužavė-
tas visomis išvykomis ir eduka-
cijomis. Labai patiko užsiėmimai 
ūkininkų Augų ūkyje, kuriame pa-
tys galėjome pasigaminti sūrį, pa-
matėme, kaip jis daromas, sma-
giai pasivažinėjome priekaboje. 
Smagu buvo vaikščioti K. Dineikos 
sveikatingumo parke, lankytis mu-
ziejuose ir studijose. Išvykos į Me-
telių regioninį parką metu galėjo-
me stebėti apylinkes pro didelius 
žiūronus, susipažinti su nykstan-
čiomis augalų ir gyvūnų rūšimis, 
vietiniais paukščiais, gyvūnais, jų 
perėjimo vietomis, pamatyti daug 
skirtingų žuvų rūšių. „Girios aide“ 
pamatėme laukinių gyvūnų iškam-
šas, susipažinome su laukinių gy-
vūnų maistu, jų gyvenamosiomis 
vietomis. Sužavėjo ir pasieniečių 
darbas, jų pamokymai, kaip elg-
tis, atsidūrus įvairiose situacijo-
se. Smagu, kad kartu stovyklauja 
tiek įdomių, šaunių bendraamžių. 
Draugų ratas tik didėja!“

Evija Bazytė: „Man didelį įspūdį 
paliko šeimos pramogų parkas „O 
kas čia“? Jame esantys žaidimai, 
piešti gyvūnai, personažai nuke-
lia į pasakišką pasaulį. Varėnos 
kino teatre žiūrėjome filmą „Vikas 
Vikingas“, „Druskos studijoje“ pa-
tys sukūrėme įdomius darbelius. 
Man pasisekė iš druskos miltų ir 
vandens nulipdyti Lietuvos žemė-
lapio formos figūrą su širdelėmis. 
Savo kūrinėlius vėliau džiovino-
me krosnyje. Labai patiko apsi-
lankymas pas Augus. Ten šuka-
vome arklius, arbūzo gabaliukais 
maitinome ponį. Įdomu buvo pa-
matyti, kaip gaminamas ir lente-
lėmis slegiamas sūris, kurio teko 
ir paragauti. Toje sodyboje va-
žinėjome priekaboje, kurią trau-
kė traktorius. Buvo labai smagu! 
Taip pat labai patiko gyvūnai Grū-
to parke, o labiausiai – lamos.“

Ignė Bazytė: „Stovykla man la-
bai patinka, ją lankau nuo pat pir-
mų jos gyvavimo metų. Kaip ir se-
sutei Evijai, man patiko labai daug 
pramogų ir edukacijų. Druskų stu-
dijoje pavyko nulipdyti jūrų kriau-
klę. Sužavėjo Augų ūkis, kuriame 
be visų smagumų dar ir bandėme 
pamelžti netikrą karvę. Apsilan-
kę Druskininkų miesto muziejuje, 
„Šešėlių teatre“ patys kūrėme vai-
dinimą, gaminome lėlytes teatro 
pasirodymams. Stovykloje mes 
daug vaikštome gryname ore, ap-
lankome vis kitus parkus. Ar žino-
te, kad Grūto parko mini zoolo-

gijos sode net kengūrų yra? Ten 
buvo ir mažas gaidelis, kuris labai 
skardžiai giedojo, beždžionių šei-
ma, spalvoti paukščiukai, avytės, 
žiurkėnai, meškos ir gyvūnas, pa-
našus į lūšį. Nuvykus pas pasie-
nio darbuotojus, jie papasakojo, 
kaip iš nešvaraus vandens pasi-
gaminti švarų. Reikia tiek nedaug 
– vatos, baltų samanų, laužo an-
glies ir šlapio smėlio, viską sudė-
ti sluoksniais ir prakošti. Šiais me-
tais su mumis kartu stovyklauja ir 
draugai iš Klaipėdos, tad būti vi-
siems kartu ypatingai linksma! 
Labai šaunios mokytojos, visada 
besišypsančios ir padedančios.“

Rokas Gudaitis: „Gera, kad čia 
pat pažinau tiek puikių, įdomių 
draugų. O kiekviena diena – nau-
jas nuotykis ir naujos patirtys, ku-
riomis neatsižaviu. Žiūrėjome ir 
mokėmės, kaip gaminamas sū-
ris, jį valgėme, glostėme arkliu-
kus, daug sužinojome apie lauki-
nius gyvūnus ir paukščius.

Vaikštome, plepame, juokia-
mės. Patinka, kad stovykloje yra 
ir dabartinių mano draugų, bet 
smagu ir naujų susirasti.“

Kajus Fayed: „Patiko viskas: ke-
lionės, užsiėmimai muziejuose, 
naujos vietos, pasakojimai. Tiek 
daug naujų pamokų išmokta: pažin-
ti laukiniai gyvūnai, paukščiai, žu-
vys, paglostyti ir pamaitinti arkliukai, 
susipažinta su pasieniečių darbu, 
gautos išgyvenimo pamokos.“

Ričardas Malinauskas: „Mano 
įspūdžiai iš stovyklos – tikrai la-
bai geri. Esu pilnas gerų emo-
cijų. Kiek nuotykių jau patirta ir 
kiek dar laukia. Man patinka ke-
liauti, daug vaikščioti, atrasti nau-
jas vietas. Išvykos į Metelių regi-
oninį parką metu daug sužinojau 
apie gyvūnus, nykstančias jų ir 
paukščių rūšis, pamačiau gra-
žuolius balinius vėžliukus. Nuva-
žiavę pas Didžiasalio kaime gy-
venančius ūkininkus Augus, ne 
tik sužinojome, kaip gaminami sū-
riai, bet ir galėjome paglostyti ar-
klius. O to kasdienybėje juk neda-
rome. Smagu buvo „Girios aide“, 
ten pamatėme dar daugiau įvairių 
gyvūnų rūšių. Stovykloje suradau 
naujų draugų, žinau, kad su jais 
bendrausime ir toliau. O mūsų 
mokytojos – tiesiog puikios, kie-
kvieną dieną pralinksmina“.

Ernestas Juonys: „Labai pati-
ko kelionė į Metelius, pamatėme 
Dusios ežerą, apsilankėme regi-
oniniame parke, pro didelius žiū-

ronus apžvelgėme apylinkes, pa-
matėme įvairias kompiuterizuotas 
edukacijas, sužinojome apie skir-
tingų rūšių gyvūnus, paukščius, 
žuvis. Smagu buvo „melžti“ kar-
vę, kad ir netikrą. Labai patiko 
apsilankymas „Menų kalvėje“, 
Druskininkų miesto muziejuje. 
Džiaugiuosi maloniomis ir gero-
mis mokytojomis, jų pagalba.“ 

Simonas Smailys iš Klaipė-
dos: „Labai patinka daug vaikš-
čioti, sužinoti naujų istorijų. Pati-
ko daryti darbelius iš druskos – jie 
puikiai visiems pavyko. Nema-
niau, kad edukacija su druska ir 
jos minkymas toks įdomus užsiė-
mimas! Gera, atvykus į Druskinin-
kus, daug laiko praleisti ir su savo 
seneliais. Čia man labai patinka.“

Stovykla veikia darbo dienomis 
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 
8.30 val. iki 16.30 val., o penkta-
dieniais – nuo 8.30 val. iki 15.30 
val. Beje, stovyklautojai čia gali 
praleisti ir visą stovyklos laiką, ir 
tik vieną dieną. 

Stovykla finansuojama iš Savival-
dybės skiriamo krepšelio – 68-iems 
vaikams yra skiriama po 50 Eur).

Parengė Simona Dailydaitė

Druskininkų švietimo centro stovykloje „Ąžuolas“ mažieji stovyklautojai patyrė daug 
smagių įspūdžių/Stovyklos organizatorių nuotraukos

Širdies nepakankamumas – 
liga, kurią galima valdyti

Druskininkų kardiologijos 
centre nuo šiol teikiama spe-
cializuota pagalba pacien-
tams, sergantiems širdies ne-
pakankamumu – atidarytas 
Širdies nepakankamumo ka-
binetas. Pacientų sveikatos 
būklės ir priežiūros efektyvu-
mo vertinimo, konsultavimo 
bei mokymo paslaugas teikia 
specialią kvalifikaciją širdies 
nepakankamumo srityje tu-
rintys gydytojai kardiologai ir 
slaugytojai.

Lietuvoje mirštamumas nuo šir-
dies ir kraujagyslių ligų yra ypač 
padidėjęs. Čia, kaip ir visoje Eu-
ropoje, tai tebėra pagrindinė mir-
ties priežastis.

Širdies nepakankamumas – 
grėsminga patologija, deja, po di-
agnozės nustatymo per 5 metus 
pusė pacientų miršta. Ypač bloga 
prognozė tiems pacientams, kurie 
atsiduria ligoninėje dėl širdies ne-
pakankamumo paūmėjimo.

Pagrindinis Širdies nepakan-
kamumo kabineto tikslas – su-
mažinti riziką pacientams, kurie, 
paūmėjus širdies nepakankamu-
mo ligai, atsiduria ligoninėje.

Širdies nepakankamumas gali 
būti sėkmingai gydomas medi-
kamentais, taip pat – pakeitus 
gyvenimo būdą

Gydytojo kardiologo ir slau-
gytojos konsultacijos metu 
atliekama:

-širdies echoskopija
-bioimpedanso tyrimas
-klektrokardiograma
-kraujo tyrimai
-medikamentinio gydymo parin-

kimas ir atitaikymas
-mokymas, kurio metu pacientui 

(ir jo šeimos nariams) suteikiama 
specializuotų žinių apie širdies 
nepakankamumo ligą, jos eigą ir 
priežiūros metodus, gyvensenos 
ir savirūpos įgūdžių formavimo re-
komendacijos.

Paslauga teikiama pacientams, 
kurie per paskutinius vienerius 
metus gydėsi stacionare širdies 
nepakankamumo ligą. Reikalin-
gas šeimos gydytojo siuntimas 
pas gydytoją kardiologą. 

Registracija: +370 623 49 997, 
Sveikatos g.30B

Užsakymo Nr.: MDR-263-01
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Dovanoju naudotas sto-
go čerpes, išsivežti pa-
tiems. Tel. 8 687 10508

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

Tel. 8 674 61 640

Druskininkiečių sėkmė respublikiniame konkurse-festivalyje 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

Birželio 22-ąją surengtame IX-
jame respublikiniame jaunųjų 
atlikėjų ir dailininkų konkurse-
festivalyje dalyvavo ir Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos mokiniai bei jų mokytojai. 
Šis konkursas unikalus tuo, kad 
mokiniai vertinami ne tik už mu-
zikos kūrinio atlikimą, bet ir už 
jo iliustravimą piešiniu, animaci-
ja bei pasakojimu ar eilėmis pri-
statytą kūrinio turinį ir nuotaiką. 
Skambant muzikai, didžiuliame 
ekrane demonstruojami jaunų-
jų dailininkų bei muzikantų pie-
šiniai, sukurti ta pačia tema. 

Šį konkursą-festivalį organizavo 
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos, Vie-
vio ir Skuodo meno mokyklos bei 
Anastazijos ir Antano Tamošaičių 
galerija ,,Židinys“. Konkurse-festi-
valyje dalyvavo 84 moksleiviai iš 
Vilniaus, Kauno, Vievio, Skuodo, 
Molėtų, Švenčionėlių, Visagino, 
Marijampolės, Ignalinos, Gargž-
dų, Alytaus ir Druskininkų muzikos, 
meno ir dailės mokyklų. Konkur-
sas-festivalis turėjo būti surengtas 
kovo 21 d., bet tai padaryti sutruk-
dė karantinas. Sudėtingas laikme-
tis padiktavo ir sąlygas, kurias ne 
kiekvienas galėjo įveikti – konkur-
sas organizuotas nuotoliniu būdu.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai atstovavo fortepi-
jono specialybės 6 klasės mokinė 
Austėja Katčenkaitė (mokytoja Ilo-

na Bieliukienė) ir V. K. Jonyno dai-
lės skyriaus mokinė Justina Plu-
kytė (mokytoja Ona Olšauskienė). 
Mūsų mokyklos mokinės piešiniais 
iliustravo M. K. Čiurlionio „Valsą F-
dur“, sukurtą fortepijonui. Abi moki-
nės, pasibaigus konkursui, sulaukė 
gerų žinių – tapo laureatėmis. 

Po konkurso A. ir A. Tamošaičių 
galerijoje ,,Židinys“ rengiama laure-
atų dailės darbų paroda, kuri sutei-
kia galimybę pamatyti vienu metu 
daug įvairių kūrybinių interpretaci-
jų, palyginti muzikų ir dailininkų pie-
šinius, atspindinčius skirtingą pa-
saulio matymą.

Konkursas-festivalis „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ puoselėja trijų 
meno rūšių – muzikos, dailės ir li-
teratūros – idėją, todėl svarbu nuo 
mažens vaikus pratinti gilintis į mu-
zikos, dailės, žodinės kūrybos pa-
slaptis, išbandyti savo jėgas kuo 
įvairesnėje meninėje veikloje.

Nuoširdžiai sveikiname konkur-
so-festivalio nugalėtojas Justiną ir 
Austėją, linkime joms polėkio, įkvė-
pimo ir didelės sėkmės tolesniuo-
se siekiuose. 

Už nuoširdų darbą, begalinę mei-
lę, rūpestį ir padrąsinimą širdingai 
dėkojame laureates ruošusioms 
mokytojoms.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos informacija

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos džiaugiasi, kad konkurse-festivalyje „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ jų moki-
nės tapo laureatėmis/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ 
HIDRAULINIŲ BANDYMŲ IR REMONTO 

LEIPALINGIO MIESTELYJE

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą 
klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vyk-
do šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus.

Informuojame, kad š. m. liepos 28 dieną Leipalingyje bus 
atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai. Hidraulinių ban-
dymų metu laikinai bus nutraukiamas karšto vandens tiekimas. Var-
totojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai atnaujinamas š. m. 
liepos 28 d. nuo 17 val.

Hidraulinių bandymu metu pažeistų tinklų ruožų vartotojams karš-
tas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau atlikus remon-
to darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkre-
tiems namams bus informuoti jų prižiūrėtojai.  

Telefonas informacijai: (8 313) 51670, (8 313) 51072, 8 650 99538.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų!

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  

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
Statybos įmonei 

reikalingi apdailininkai, 
plytelių klojėjai, statybos 
vadovas. Tel. 8 687 41202 

Nuolatiniam darbui reikalingas liftų 
elektromechanikas. Darbas Druskininkuose.

Tel. 8 623 97748

Parduodamas 200 arų 
sklypas Lipliūnuose. Elek-
tra sklype, geras privažia-
vimas, atlikti geodeziniai 
matavimai, šalia gyvena 
kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +3702987015 

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Skalbykla Druskininkuose ieško darbuotojų: 
komplektuotojų, rūšiuotojų, lygintojų.

Lankstus darbo grafikas. Susisiekite su mumis 
tel. 8 618 53854 arba el.paštu info@aclean.lt 
Mus galite rasti Gardino g. 5, Druskininkai.

Laukiame Jūsų!

UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/
dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Spe-
cialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime pri-
imti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu 

+370 682 04710 arba +370 687 50429

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

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

SAVIVARČIO PASLAUGOS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!

Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas, 
išvežame šiukšles, pervežame baldus.

Tel. 8 673 93725

Statybos įmonei reikalingi 
apdailininkai, plytelių 

klojėjai. 
Tel. 8 687 41202
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2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienį) visus maloniai kviečiame 
atvykti į Žeimių kaimą!

 Minėsime mūsų kaimo 400 metų ir kryžiaus pastatymo – 10 metų jubiliejus ir kny-
gos apie kaimą pristatymas. 

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 miš-

ko pakrašty).

Teiraukitės tel.: 8 655 92997 (Bronė), 8 682 26126 (Jonas), 8 686 60810 (Juozas)

Jaunimas laiką smagiai leido JUC organizuotoje stovykloje
Birželio 29-liepos 3 dienomis 

Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centre praskriejo dar viena 
įspūdžių kupina vaikų vasaros 
stovykla. Stovyklautojų teigi-
mu, stovykloje praleistos die-
nos jiems buvo geriausios per 
visą vasarą. 

Stovyklos vadovės Aistė ir Ger-
da suplanavo įvairias edukacines 
veiklas. Stovyklautojų laukė su-
sipažinimo ir komandiniai žaidi-
mai, pramogos batutų parke, žy-
gis pėsčiomis į Grūtą, piknikas po 
atviru dangumi, maudynės, plau-
kimas irklentėmis, užsiėmimai su 
virtualios realybės akiniais, iš-
vyka į „Plėšikų girią“ pas ūkinin-
ką Antaną Vailionį, apsilankymas 

Druskininkų pasienio užkardoje, 
pažintis su pasieniečio, kinologo 
profesijomis bei savęs išbandy-
mas UNO nuotykių parke. 

„Tai stovykla, kurioje įveiki savo 
baimes, susirandi naujų draugų ir 
gali smagiai paleisti laiką, o pa-
skutinę dieną apsiverkti dėl to, 
nes viskas baigėsi“, – pasibaigus 
stovyklai, įspūdžiais dalijosi Si-
mona Č.

Stovyklos dalyviai susidrauga-
vo, tapo stipria komanda, įvei-
kė savo baimes, labiau pažino 
save ir kitus. Stovykla finansuoja-
ma Druskininkų savivaldybės lė-
šomis. 

Druskininkų JUC informacija

Stovyklos vadovių Aistės ir Gerdos suplanuotos įvairios edukacinės veiklos stovyklautojams paliko neišdildomų įspūdžių/JUC archyvo nuotraukos

Profesionalaus 
muilo burbulų 

pūtimo aparato ir 
medinių lauko 

žaidimų nuoma.
Tel. 8 673 343 09 

www.gamesfeast.lt

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ skelbia nereikalingo arba ne-
tinkamo (negalimo) naudoti turto viešąjį aukcioną. Parduoda-
mi baldai, kompiuterinė, buitinė technika, sidabriniai 925 juve-
lyriniai gaminiai, kitas turtas.

Aukcionas vyks 2020 m. liepos 31 d. 10.00 val.:
M. K. Čiurlionio g. 65. Druskininkai;  Žirmūnų g. 70, Vil-

nius;  Tomo g. 20, Klaipėda.
Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto pirmajame auk-

cione, kiti aukcionai vyks  2020-08-14, 2020-08-28, 2020-09-
25, 2020-10-30 10.00 val. nurodytais adresais.

Aukcionai nemokami. Atsiskaitymas už įgytą turtą  banko 
pavedimu per tris darbo dienas nuo įvykusio aukciono datos.

Parduodamo turto sąrašas, kita informacija – interneto sve-
tainėje www.lpr.lt     

Informacija teikiama: telefonu +370 (313) 55293, +370 650 
43041, el. paštu info@lpr.lt

Vienas iš pirmųjų Lietuvoje akupunktūros gydytojų, turintis daugiau nei 40 metų patirties, 
padės Jums atsikratyti stuburo, sąnarų skausmų, pagerins miegą, sutvarkys išbalansuotą 
nervų sistemą bei gali pagydyti daugelį kitų ligų.

Gydytojas stažavosi Maskvoje, Kijeve, Odesoje, metus studijavo Šanchajaus (Kinija) tradici-
nės kinų medicinos universitete, nuolat tobulina žinias tarptautiniuose seminaruose.

Esant reikalui, akupunktūros poveikio stiprinimui taikoma manualinė terapija, taikomoji kinezi-
terapija, homeopatija, fizioterapija. Šių metodų taikymo visuma užtikrina efektyvų sisteminį po-
veikį, puikius gydymo rezultatus. 

Atsižvelgiant į naujo COVID 19 protrūkio grėsmę, Jums pageidaujant, bus atliktos ir imunite-
to stiprinimo procedūros.

Tel. +370 611 92020

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško mechanizatoriaus šienauti žolę. Reikalin-
gos traktorininko teisės. Darbo užmokestis – 500 eurų. Dėl išsamesnės informacijos 
kreiptis tel. (8 313) 51405 arba el. p. info@dku.lt
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, 
dėl kompensacijos (1000 Eur) perkant naują 

transporto priemonę (automobilį, motorolerį, 
paspirtuką). Tel. 8 613 91192

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

DĖMESIO! 

2020 m. liepos 18 d. nuo 22.00 iki 24.00 val. dėl 
vykstančio renginio „Naktinis bėgimas 

Druskininkuose“ uždaromas eismas Sodų g.

Renginiai
Liepos 16 d. 16 val. Emilijos 

Večkytės-Klimavičienės knygos 
„Sielos giluma“ pristatymas Viešo-
joje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)

Liepos 22 d. 16.30 val. M. K. 
Čiurlionio namuose-muziejuje ati-
daroma paroda „Knygelė nekaltoji 
arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį 
rytojų“ iš Lietuvos švietimo istori-
jos muziejaus (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai)

Liepos 18 d. 16 val. pianistės 
Guodos Gedvilaitės koncertas 
M. K. Čiurlionio namų-muziejaus 
sode (M. K. Čiurlionio g. 35, Drus-
kininkai). 

Programoje: M. K. Čiurlionis, L. 
van Beethoven, L. Narvilaitė, B. 
Dvarionas, O. Respighi, A. Ginas-
tera. Koncertas mokamas.

Liepos 21 d. 17.30 val. Druski-
ninkų miesto muziejaus galerijoje 
(M. K. Čiurlionio g. 37) rengiamas 
Evelinos Jaskelevičiūtės tapybos 
parodos „Simbiozė“ atidarymas. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 18 d.

Liepos 22 d. 20 val. pianistės 
Aleksandros Žvirblytės koncertas 
M. K. Čiurlionio namų-muziejaus 
sode (M. K. Čiurlionio g. 35, Drus-
kininkai). Programoje: M. K. Čiur-
lionio, A. Skriabino, E. Grygo, F. 
Šopeno, M. Ravelio kūriniai. Kon-
certas mokamas.

Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčio-
je – Sakralinės muzikos ciklas 
„Čiurlioniškąją stygą palietus“ 

Liepos 18 d., šeštadienį, 19.30 
val.: Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas „Čiur-
lionio kvarteto“ koncertas: Jonas 
Tankevičius (I smuikas), Darius 
Dikšaitis (II smuikas), Gedimi-
nas Dačinskas (altas), Gleb Pyš-
niak (violončelė), Dovilė Kazonai-
tė (sopranas)

Liepos 25 d., šeštadienį, 19.30 
val. Simona Liamo (sopranas), 
Ričardas Vytas (altas), 

Ilona Girdžiūnaitė (smuikas), 
Gediminas Kviklys (vargonai)

Parodos
Viešojoje bibliotekoje iki liepos 

27 d. veiks spaudinių paroda „Prie 
istorinio valstybės lopšio“, skirta 
Valstybės dienai Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo šven-
tei (V. Kudirkos g. 13)

Viešojoje bibliotekoje iki liepos 
27 d. veiks paroda ,,Žalgirio per-
galės atmintis“, skirta Žalgirio mū-
šio dienai (V. Kudirkos g. 13)

Iki liepos 21 d. V. K. Jonyno ga-
lerijoje – Tapybos pleneras „Šla-
vantas 2020“ (Turistų g. 9, Drus-
kininkai)

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlio-
nio namuose-muziejuje ekspo-
nuojama Ričardo Dailidės paro-
da ,,Čiurlionio namų trauka“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Druskininkų miesto muzieju-
je veikia paroda „Stanislavas 
Moniuška – aštuoniolika kūry-
bos ir meilės metų Vilniuje“, skir-
ta kompozitoriaus S. Moniuškos 
200-osioms gimimo metinėms 
(M. K. Čiurlionio g. 59).

Iki liepos 20 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje eks-
ponuojama paroda „Keliaujantys 
muzikantai“ (M. K. Čiurlionio g. 
37, Druskininkai).

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

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 52 kv. m komercinės paskirties patalpos poil-
sio ir sveikatingumo komplekse „Grand SPA Lietuva“, viešbutyje 
„Lietuva“. Tel. 8 614 06124
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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

Užuojautos
Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę,
bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai.

O žodis „niekada“ vis žeidžia, tolstant praradimui... 

Nuoširdžiai užjaučiame Jolantą Valentukevičienę 
brangios ir mylimos mamytės netekties valandą.

Druskininkų PSPC kolektyvas 

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Visada Mama liks su Jumis,
nors žodžiais ir neprakalbės:
pavasarį – žieduos švelniuos, 

rudenį – lapų šlamesy.

Į Amžinybę išėjus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame 
Jolantą Valentukevičienę.

Buvę klasės draugai

Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžti namo. 

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus Svajūnui Čebatoriui, 
nuoširdžiai, užjaučiame mamą, brolį ir dukrą.

Seiriju g. 11-ojo namo laiptinės kaimynai

Dėl Gintauto Petokaičio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Buvę bendraklasiai

Pasižvalgymas po sudėtingą ir daugialypį 
Jono Meko kūrybos pasaulį

Vita Gimaitė

Druskininkų „Bočių“ „Žo-
džio meno“ klubo narės nuta-
rė pasižvalgyti po sudėtingą, 
daugialypį, daug metų Jungti-
nėse Amerikos valstijose gy-
venusio gryniausios prabos 
lietuvio Jono Meko kūrybos 
pasaulį, pažinti jo asmenybę. 
Po ilgokos pauzės susirinko-
me jaukiame mūsų kabinete ir 
pasinėrėme į garsaus, bet kar-
tu ir beveik nepažįstamo poe-

to pasaulį.
J. Mekas, plačių ir įvairių kūry-

bos plotų valdytojas, pagerbtas ir 
šiųmetėje knygų mugėje bei mo-
derniajame MO muziejuje.

Mūsų rankose – paskutinė J. 
Meko knyga „Dienų raštai“, kurio-
je poetas rašo: „Skaitytojau, nuta-
riau spausdinti viską, nuo pat pra-
džios, nuo vaikystės, dienoraštiniu 
principu, daug nesirūpindamas 
apie „gryną“ poeziją. Priimkite šitą 
knygą kaip draugišką pasidalijimą. 
Mes einam, ir einam , ir einam. Iš 

kažkur, į kažkur. Tai taip ir žiūrėkit, 
ar skaitykit šitą tomelį: čia mano 
kelionė per gyvenimą.“ 

Taip ir mes keliavome per 390-ies 
puslapių J. Meko poezijos knygą su 
dvidešimčia įspūdingų nuotraukų iš 
įvairiausių poeto gyvenimo „dienų 
raštų“, dalijomės poeto eilėmis ir nu-
tarėme (poeto mintimis), jog „... rei-
kia įsisąmonint, žinot, kad galų gale 
niekas nėra taip svarbu, ir kad nieko 
jau niekada tikrai nepabaigsim, kad 
viskas tik yra, ar liks, pakeliui, pake-
liui į kažką... kas link amžinybės“.

„Žodžio meno“ klubo narės nutarė pasidomėti J. Meko kūrybos pasauliu ir jo asmenybe/Asmeninio archyvo nuotrauka
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2020.07.18 d.
Šeštadienis

2020.07.17 d.
Penktadienis

2020.07.19 d.
Sekmadienis

2020.07.20 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
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. Vasara. 
22:20 Hobitas: penkių armijų mūšis.
00:40 40 dienų ir 40 naktų.
02:15 Visi kalba. 
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 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė 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“.

06:30 „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. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. XXX: 

Ksanderio Keidžo sugrįžimas.
23:10 Superbombonešis. Naikin-

ti viską.
01:25 Nekviesta viešnia.
02:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 „Rosenheimo policija“.
05:05 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. 2020.
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 „Skrydis per Atlantą”. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Skrydis per Atlantą”. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Ekstremalus greitis.
23:15 Išlaipinimo zona.
01:15 „Kobra 11“.
02:50 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:35 „Visa menanti“.
04:20 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Euromaxx. 
06:35 Pasaulio puodai. 
07:30 Raganų nebūna.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Hipo-

potamai. Afrikos upių milžinai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės 4.
13:40 Šoka Lietuva.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Star-

kumi. 
22:30 Gana juokinga istorija.
00:10 Hobitas: penkių armijų mūšis.
02:30 Kestneris ir Mažasis Antra-

dienis.
04:10 Išsaugota istorija. 
04:35 Raganų nebūna.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Kaip 

jaunikaitis baimės ieškojo.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Euro-

pos tyrai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Seren-

getis.
13:45 Puaro 11. Trečioji mergina.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. Lietuva – Švei-
carija. 

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.                                                                                                                           
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Dėl visko kalta meilė.
23:15 Apsimetėliai.
00:55 Kino žvaigždžių alėja. Prisi-

kėlimas.
02:35 Pasaulio dokumentika. Hipo-

potamai. Afrikos upių milžinai.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
03:55 Šventadienio mintys. 
04:20 Gana juokinga istorija.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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“.

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. Ma-

čiuliu. 
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“.
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. Agros lobiai“.
04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
05.20 Mažos mūsų pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

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 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Ilgo plauko istorija“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė 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 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Spartanas“. 
00:10 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Rezidentas“.
02:50 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:45 „Skubi pagalba“.
04:30 „Naujakuriai“.
05:20 „Einšteinas“.

06:50 „Stivenas Visata“.
07:35 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.

08:20 „Berniukas Blogiukas“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Pabaisiukas Bansenas“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. Drakono 

užkeikimas.
11:45 Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti.
13:35 Paskutinis veiksmo filmų herojus.
16:20 Paskutinis jaunikio išbandymas.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Haris Poteris 

ir mirties relikvijos. 1 dalis.
22:25 Meilės guru.
00:10 Karštas kubilas - laiko mašina 2.
01:50 XXX: Ksanderio Keidžo sugrį-

žimas.
03:35 Programos pabaiga.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.

08:10 „Berniukas Blogiukas“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Monstrų 

namai.
11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos 

mergaitės nuotykiai.
13:30 Nuogas ginklas: iš policijos 

metraščių.
15:15 Paskutinės atostogos.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Tamsioji Mė-

nulio pusė.
22:30 Dvasia šarvuose.
00:35 Demonas viduje.
02:15 Meilės guru.
03:40 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 „Kvailiai šėlsta“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
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. Tylos 

zona.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Dvasia šarvuose.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Rosenheimo policija“.

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. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“.
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. Agros lobiai“.
04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
06.00 „Gluchariovas“.

06:00 „Geriausi šuns drau-
gai“.

07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.

08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gyvenimas. Pirmieji žingsniai“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:10 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Gangsterių 

medžiotojai.
23:45 AŠTRUS KINAS Sapnų de-

monai.
01:40 „Kriminalinė Maskva“.
02:30 Ekstremalus greitis.
03:50 Programos pabaiga. 

06:30 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. Lazdijai (k). 

07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas. Alytus. 

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gyvenimas. Pirmieji žingsniai“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:00 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:55 „Sūnus paklydėlis“.
23:50 „Fargo“.
01:40 Gangsterių medžiotojai.
03:25 Sapnų demonai.
04:55 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“.
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“.

04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Pone prezidente”.

14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:55 Čikagos policija 3.
00:35 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. 
03:55 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

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“.
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2020.07.21 d.
 Antradienis

2020.07.22 d.
 Trečiadienis

2020.07.23 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:45 Premjera. Hadsonas ir Rek-
sas.

11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
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. Kražiai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. Rimvydas 

Laužikas. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
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 fenome-

nas. Valstybės radiofonas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu. Rimvydas 

Laužikas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
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 TIESIOGIAI. „Treniruočių po-

būdžio krepšinio varžybos“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Dronų karai“.
23:40 „Skubi pagalba“.
00:45 „Einšteinas“.
01:35 „Rezidentas“.
02:25 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Kietuoliai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:25 „Einšteinas“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 „Skaniai ir paprastai“. 
08:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
15:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Išbadėjusių žaidynės“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Išbadėjusių žaidynės“.
23:35 „Skubi pagalba“.
00:35 „Einšteinas“.
01:35 „Rezidentas“.
02:25 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:10 „Kietuoliai“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:25 „Einšteinas“.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

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. 

„Komando“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:50 „Einšteinas“.
01:45 „Rezidentas“.
02:35 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Kietuoliai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:05 „Naujakuriai“.
05:30 „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“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
12:10 „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. Metro 

užgrobimas 123.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Šarvuotis.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Rosenheimo policija“.
05:20 Programos pabaiga.

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. Laiko 

patrulis.
00:25 „Mirtinas ginklas“.
01:20 Metro užgrobimas 123.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. VDU karta. 
05:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
05:40 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
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“.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
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“.

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 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

07:25 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Dingusi.
23:55 „Jūrų pėstininkai“.
01:35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:45 „Sūnus paklydėlis“.
03:30 „Kobra 11“.
04:20 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
05:05 „Visa menanti“.
05:50 Programos pabaiga. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Kitos 48 valandos.
22:55 Dingusi.
01:45 „Kobra 11“.
02:35 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:25 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
04:10 „Visa menanti“.
04:55 Programos pabaiga. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Apsuptyje.
23:10 Gatvių kovotojas.
01:05 „Kobra 11“.
01:55 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:20 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:30 „Visa menanti“.
04:15 Programos pabaiga. 

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 Gatvių kovotojas.
23:05 Kitos 48 valandos.
01:00 „Kobra 11“.
01:50 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:40 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:25 „Visa menanti“.
04:10 Programos pabaiga. 

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

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. Šar-

vuotis.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Tylos zona.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 „Rosenheimo policija“.
05:00 Programos pabaiga.

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
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
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

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. 
Tel.+370 68793693

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

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 

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

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

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

Tel. 8 655 75705

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

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

Brangiai perku 
mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 
su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55355
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Asmeniniai skelbimai
upelis. Yra 150 kv. m rūsys. Tel. 
8 682 98506

Parduodamas 24,5 a namų val-
dos sklypas Čiurlionio g. 120,  
priešais Ratnyčios gyvenvietę, 
viduryje bendro sklypo. Kaina – 
44 000 eurų. Tel. 8 686 07798

Parduodamas 30 arų žemės 
ūkio paskirties sklypas Viečiū-
nuose už mokyklos. 1 aras – 
500 Eur. Tel. 8 612 98994, 8 616 
48116

Parduoda 9 arų sklypą Baltašiš-
kėje, Miciūnų g. 17. Tel. 8 627 
36699

Parduoda 2 aukštų mūrinis 
namą 9 arų sklype, Ratnyčios g. 
2 arba keičia į butą Vilniuje. Tel.: 
8 602 10802,                          8 
675 57201

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai, M. K. Čiurlionio g. 120, šalia 
miško. Atlikti geodeziniai matavi-
mai, yra elektra, miesto komuni-
kacijos. Tel. 8 602 10802

Pigiai parduodu 10 arų namų 
valdos sklypą M. K. Čiurlionio g. 
Tel. 8 602 10802

Nebrangiai parduodama sodyba 
su 52 arais žemės Lazdijų r., Gu-
delių kaime. Tel. 8 673 77414

Sodo sklypas su vasarnamiu ša-
lia miško Viečiūnuose. Yra elek-
tra, vanduo. Tel. 8 680 06380

Parduodamas 22 arų namų val-
dos sklypas puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, ko-
munikacijos, puikus privažiavi-
mas. Kaina – 18 500 Eur. Tel. 8 
624 69222

Sodų g., Senamiestyje 5 arų 
namų valdos sklypas, šalia „Vi-
jūnėlės“ tvenkinio, paruoštas 
namo projektas, visos komuni-
kacijos. Tel. 8 659 41076

Garažas prie senos katilinės, 
kaina – 3500 Eur. Tel. 8 657 
41590

Garažas Neravų g. 2A name. 
Tel. 8 606 84490

Nuoma

Išnuomojami 16 kv. m ir 20 kv. 
m. butukai su patogumais, tvar-

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

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

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

Nekilnojamas turtas

Parduoda 1 kambario (31 kv. m) 
butą Baravykų g., antras aukš-
tas, po renovacijos. Kaina – 11 
000 Eur. Tel. +370 682 96167

Parduoda 1 kambario 32 kv. m 
butą Viečiūnuose, Verpėjų 2 A. 
Kaina – 16 000 Eur. Tel. 8 625 
30304

Parduoda sodą (namas, galima 
gyventi ir žiemą). Kaina – 30 
000 Eur. Tel. 8 603 94991

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su pilna ar daline apdaila naujos 
statybos name Gardino g. 56 G 
prie Alkos I tvenkinio. Tel. 8 687 
37575

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

Parduoda 2 kambarių butą Atei-
ties g. 30A, 50, 5 kv. m. pusan-
trinis aukštas iš 5, 2 balkonai. 
Tel. 8 621 77721

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

2 kambarių butas Kalviškių mi-
krorajone. Tel. 8 620 48386

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

Parduodamas 2 kambarių 
(49.84 kv. m) butas Vytauto g. 
22. Namas renovuotas, 4 aukš-
tas iš 5. Kaina – 58 000 Eur. Tel. 
8 658 88832, 8 677 71265

Parduodamas 50 kv./m butas 
Gardino g. 1 aukšte, tiktų komer-
cijai, yra balkonas, du neperei-
nami kambariai, šalia gatvės, 
geras susisiekimas su centru, 
yra rūsys. Kaina – 33 900 Eur. 
Tel. 8 611 35280

Parduodamas sodas Druskinin-
kų miesto ribose, „Eglės“ soduo-
se. Namas yra pritaikytas gy-
venti visus metus, dviejų aukštų, 
su garažu, rūsiu, išpuoselėtu 
sodu. Gera kaimynystė, šalia – 
miškelis. Tel. 8 685 57045

Namų valdos sklypas: 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 

kingi, įrengti. Tel. 8 609 28835

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

Išnuomojamas 2-jų kambario 
butas Vytauto g., 2 aukštas, 
prieš „Maximą“. Tel. 8 645 
49074

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

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Kaune, Šiaurės prospekte, 
4-ame aukšte iš 9. Tel. 8 615 
43483

Automobiliai ir jų dalys

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „Moskvič403“, „Toy-
ota 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

„VW Sharan“: 2003 m., benzi-
nas, dalimis. Tel. 8 650 25245

Parduodamos universalios R13 
padangos. Tel. 8 682 57013

„Opel Zafira“: 2000 m., benzi-
nas, 85 kW, TA iki 2020-12-16. 
Tel. 8 656 20419

Perka 

Pirkčiau sodo sklypą su nedi-
deliu nameliu „Raigardo“ sodų 
bendrijoje. Tel. 8 686 49335

Perku UAZ 469 („Viliuko“) kariš-
kus tiltus arba BTR blokiruotę, 
tarybinių automobilių ir motociklų 
detales. Tel. 8 606 14389

Pirksime vandens tvenkinio dalį 
priešais „Eglės“ sodus („Daina-
vos“ sodų bendrijoje). Tel. 8 656 
20419

Įvairūs daiktai

Nauji ir mažai dėvėti vaikiški 
rūbeliai (berniukui ir mergaitei) 
nuo gimimo iki 6-erių metų. Kai-
na – nuo 0, 50 ct iki 8 Eur. Tel. 8 
688 77991

Naudotas geros būklės lietuviš-
kas (ąžuolo spalvos) miegamojo 
komplektas: lova 160x200 cm, 2 
spintelės, komoda, spinta – 430 
Eur. Prieškambario spinta su 
batų dėže – 60 Eur. Lova-tachta 
(80x200 cm) – Tel. 8 657 66061

Mažai naudota dujinė viryklė 
„Hansa“ su el. orkaite. Kaina – 
200 Eur.  Tel. 8 604 44238

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) – 15 Eur, 37 cm 
– 12 Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai nuo  
2 Eur, naudotos medžio drožlių 
ir DVP plokštės nuo 1, 5 Eur už 
kv. m. Skaldelė trinkelių klojimui 
1 maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai nuo 5 Eur. Medžioklinis 
šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro su 
medžiokliniu prožektoriumi už 
250 Eur. Tel. 8 686 43600

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

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

Mažai naudota sofa-lova su 
dviem foteliais. Kaina – 200 Eur. 
Tel. 8 619 23415

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, dvigulė lova – 20 Eur, spinta 
ir stalai, naudota sekcija, vien-
gulės lovos – 10 Eur,  virtuvinės 
spintelės nuo 5 Eur, duris ir 
dvigubus langus, plastiko langai, 
dviratis su bėgiais – 70 Eur. Tel. 
8 616 48116

Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8 
618 20125

Rūbeliai 2-5 metų mergaitei – la-
bai pigiai. Tel. 8 603 94991

Kojų šildytuvas-masažuotojas 
– 30 Eur, viegulės lovos po 
10 Eur, elektrinė kojų masa-
žavimo vonelė – 25 Eur, lauko 
antena – 25 Eur. Tel. 8 603 
94991

Žemės ūkio produkcija

Parduoda vasarinius kviečius – 
50 kg – 7 Eur, rugius – 50 kg – 5 
Eur. Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Tel. 8 695 16057

Malkos ir mediena

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

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

Ieško darbo 

61 metų moteris ieško slaugės 
darbo, gali kartu gyventi. Tel. 8 
622 57874

Dovanoja

Atiduodu drabužėlius mergaitei 
nuo 0 iki 18 mėn. už šokoladą. 
Tel. 8 647 23063

2020 rugpjūčio 1 d 10.00 val. adresu: Liepiškių g. 28, 
Liepiškių kaimas, Druskininkų savivaldybė, 

šaukiamas visuotinis eilinis medžiotojų klubo 
„Nemunas“ susirinkimas.

Medžiotojų klubo Nemunas visuotinio eilinio susirinki-
mo darbotvarkė:

1. Ataskaita už 2019-2020 m.
2. Revizijos aktas
3. Narių, nesumokėjusių nario mokesčio už praeitus 

medžioklės sezonus, šalinimas
4. Biudžeto 2020-2021m svarstymas
5. 2020-2021 m. nario mokesčio svarstymas
6. Kiti einamieji klausimai
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 


