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Druskininkuose – dar daugiau pramogų: 
atidarytas kartodromas „Snow Kart“

Kartodromas savaitgalį atidarytas įspūdingu renginiu, kuriame netrūko adrenalino/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filialo 
stovykla  „Vasara 

su profesija“

7 psl.

Jeigu Jums patinka įdomios, 
nuotaikingos, dinamiškos ir 
adrenaliną keliančios pra-
mogos, drąsiai užsukite į ša-
lia Druskininkų „Snow Arena“ 
atidarytą naują kartodromą 
„Snow Kart“. Tai yra vienintelė 
tokio tipo pramoga Druskinin-
kuose, o kartingais čia gali pa-
sivažinėti visi – ir jauni, ir vyres-
ni. Kartingų entuziastai sako, 
kad būtent nuo šių automobi-
liukų gali prasidėti net ir kelias 
į automobilių sporto Olimpą –
ne vienas garsus ralio pilotas 
savo karjerą yra pradėjęs kar-
tingų trasose.

Kartodromą Druskininkuo-
se atidariusi sporto trenerė In-
drė Burlinskaitė su sužadėtiniu 
Liudu Vaisieta įsitikinę, kad dar 
įdomesnę pramogą daro ir au-
tentiška „Snow Arenos“ aplin-
ka.

–Kuo išskirtinis bus Jūsų kar-
todromas? Kiek iš viso yra kar-
tingų, ir kiek vienu metu gali 
būti žmonių tuo pačiu metu kar-
todrome?

– Mūsų kartingai – standartinių 
modelių, jie nėra patys galingiausi 
– 270 kubinių centimetrų, 9 arklio 
galių, todėl jais galės važinėti net ir 
pradedantieji. Bet visi jie yra nau-

ji, greitesni, išvaizdesni. Norime 
prisidėti prie Druskininkų kurorto 
įvaizdžio formavimo, todėl siūlome 
kokybišką paslaugą. 

Šeštadienį surengėme oficialų 
kartodromo atidarymą, o iki to lai-
ko savaitę testavome kartingus, ti-
krinome, kiek galėsime aptarnauti 
žmonių per dieną.

Sulaukėme išties puikių rezulta-
tų. Tai buvo netikėta. Susitvarkė-
me visai neblogai, o žmonių ant-
plūdis nuo penktadienio buvo 
beprotiškas. Atėję į darbo vietą, iš 
jos pasitraukdavome tik vakare.

Vienu metu trasoje gali būti iki 
8 žmonių. Juos lydintiems asme-
nims yra sudarytos galimybės ste-
bėti lenktynes iš šalia įrengtos 
terasos. Be to, žmonės gali pasi-
vaikščioti „Snow Arenoje“, pasi-
grožėti panorama iš aukščiausios 
Druskininkų vietos ar persikelti per 
Nemuną „Lynų keliu“.

Iš tikrųjų dar neilgai dirbame, bet 
jau galime pasidžiauti puikiais atsi-
liepimais. Smagu, kai žmonės at-
važiuoja iš pat ryto, pasivažinėja 
kartingais ir džiaugiasi puikiai pra-
dėta diena. 

– Ko gero, sulauksite daugy-
bės adrenalino fanatikų? 

– Ko gero, tokios pramogos 
Druskininkuose iš tikrųjų trūko. Ir 

ne tik jaunimui. Kartodrome nėra 
amžiaus cenzo – labiau ribojamas 
ūgis. Šia pramoga džiaugiasi ir 
jauni, ir pagyvenę žmonės, ir anū-
kai su seneliais, ir tėvai su vaikais, 
ir merginos su vaikinais. Žmonės 
susėda į kartingus, ir visi lenkty-
niauja lygiomis sąlygomis. Tikrai 
smagu, kad ši pramoga taip visus 
suvienija.

– Ar patys esate adrenalino fa-
natikai, kuriems reikia riaumo-
jančių variklių garso?

– Visą gyvenimą reikėjo ir reikia! 
Nebūtinai motoro garsų. Patin-
ka, kai širdis pradeda plakti spar-
čiau. O kartingai yra neatsiejamas 
nuo šio pojūčio dalykas! Adrenali-
nas ir kitos emocijos yra neatsieja-
mi šio sporto dalykai. Žinoma, ne-
reikia pamesti galvos, svarbiausia 
– rūpintis savo ir aplinkinių saugu-
mu bei atsakingai džiaugtis ta pra-
moga.

– Kokiu maksimaliu greičiu 
galima važiuoti kartodrome? 
Kaip užtikrinamas žmonių sau-
gumas?

– Iš tiesų šiuo metu neturime 
įrangos, kuri rodytų jų greitį, tačiau 
techninės charakteristikos rodo, 
kad šie kartingai gali išvystyti apie 
50 kilometrų per valandą greitį.

Žmogus, ateidamas į kartodro-
mą, privalo pasirašyti, kad ir pats 
prisiima atsakomybę už savo sau-
gumą. To prašome visų – ir suau-
gusių, ir nepilnamečių, už kuriuos 
pasirašo lydintys asmenys. Žmo-
nės turi susipažinti ir laikytis tai-
syklių.

Atvykę į trasą, pamatysite, kad, 
kiek galėjome, maksimaliai pasi-
rūpinome saugumu. Laikydamiesi 
mūsų taisyklių ir išklausę instruk-
tažą, visi lankytojai bus saugūs, 
jei elgsis taip, kaip mes rekomen-
duojame, visi bus sveiki, nelaimių 
tikrai nebus.

Kad važiavimo metu į trasos te-
ritoriją negalėtų patekti pašaliniai 
asmenys, ji yra aptverta tvora. 
Mūsų klientų saugumui skirsime 
didelį dėmesį ir ateityje.

– Koks yra kartodromo darbo 
laikas?

– Šiokiadieniais dirbame nuo 12 
iki 8 valandos vakaro, penktadienį 
– šeštadienį dirbame nuo 12 iki 10, 
sekmadienį nuo 12 iki 8.

– Ar pramoga labai brangi?
– Tikrai nebrangi. Vieno važia-

vimo, trunkančio 8 minutes, kurio 
metu galima pravažiuoti apie 18-
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Druskininkai laukia laivybos kelio Nemune atkūrimo

Atvykstant į gyventojų priėmimą 
Druskininkų savivaldybės administracijoje ir 

seniūnijose,  būtina dėvėti kaukę!

Šviečiamoji gyvulininkystės 
programa – trims Druskininkų 

švietimo įstaigoms

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas dalyvavo Vidaus vandenų kelių direkcijos ir Susisiekimo ministerijos organizuotame pasitarime dėl spartaus laivybos upių kelių gaivinimo visoje Lietuvoje/Susisiekimo 
ministerijos nuotrauka

Priimant lankytojus ir teikiant jiems paslaugas, kaukių dėvėjimas yra privalomas/
Asociatyvi nuotrauka

Šviečiamosios gyvulininkystės programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susido-
mėjimą gyvulininkyste/Asociatyvi nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas da-
lyvavo Vidaus vandenų ke-
lių direkcijos ir Susisiekimo 
ministerijos organizuotame 
pasitarime dėl spartaus lai-
vybos upių kelių gaivinimo 
visoje Lietuvoje, sparčiai in-
vestuojant į Nemuno, Neries, 
Nevėžio ir kitus vandens ke-
lius.

Per artimiausius trejus metus, 
investavus daugiau kaip 30 mln. 
eurų, būtų atgaivinta krovininė 
laivyba Nemunu maršrutu Kau-
nas-Klaipėda, suaktyvėtų kelei-
vinė ir pramoginė laivyba visoje 
Nemuno upėje, Kauno mariose 
ir Kuršių mariose. 

Tai būtų didžiausios investici-

jos į Nemuną per pastaruosius 
30 metų.

„Mums, kaip kurortui, šis 
sprendimas yra ypač reikšmin-
gas, nes vandens keliai atvers 
naujas turizmo rinkas ir pers-
pektyvas. Savivaldybės savo 
jėgomis nėra pajėgios sutvar-
kyti laivybos kelių, todėl laivyba 
Druskininkuose apima palyginti 
nedidelius plotus – pramoginiai 
laiveliai plukdo iki Meilės salos 
arba Liškiavos. 

O galėtume ir norėtume apim-
ti kur kas didesnes teritorijas! 
Išvalius Nemuną, pagilinus jo 
vagą, laivyba taptų daug pers-
pektyvesnė: iš Druskininkų ga-
lėtume pasiekti Kauno ir Kuršių 
marias, vandens keliai Druski-
ninkus sujungtų ir su Gardinu 

bei Augustavu“, – po susitikimo 
sakė meras R. Malinauskas.

Dabar Lietuvoje iš viso yra 822 
kilometrų ilgio valstybinės reikš-
mės upių kelių, tačiau eksploa-
tuojami tik 443 kilometrai, į ku-
riuos patenka tarptautinis E 41 
vidaus vandenų kelias nuo Kau-
no iki Klaipėdos.

„Siekiant sparčiai atkurti laivy-
bos kelius Lietuvoje, bus kon-
soliduojamas vidaus vandenų 
kelių tinklo valdymas, perimant 
savivaldybių valdomus kelius vi-
daus vandenų kelių direkcijos 
žinion. 

Taip pat numatoma užtikrin-
ti ilgalaikį ir tvarų infrastruktū-
ros plėtros finansavimą“, – sakė 
susisiekimo ministras Jaroslav 
Narkevič.

Ministro teigimu, Susisiekimo 
ministerija vandens kelių atgai-
vinimą įtraukė į prioritetinių dar-
bų sąrašą bei numatė 28 mln. 
eurų investicijų iš Europos są-
jungos fondų bei Lietuvos biu-
džeto lėšų E 41 keliui sutvarky-
ti. Taip yra skirta beveik 3 mln. 
eurų technikai įsigyti – vienti-
sam vandens keliui nuo Druski-
ninkų iki Šilutės įrengti.

Pasak Vidaus vandenų kelių 
direkcijos vadovo V. Vinokuro-
vo, Nemuno potencialas yra di-
džiulis.

Per pastaruosius 30-40 metų 
Nemunas buvo praradęs gy-
vybingumą. Pagrindinė to prie-
žastis – neprižiūrėti laivake-
lį reguliuojantys hidrotechnikos 
statiniai – bunos. „Nemune 

įrengta daugiau kaip 1200 bunų 
– iš žvirgždo, skaldos ir akmenų 
įrengtų statinių, kurie suspau-
džia vandens tėkmę, nukreipia 
nešmenis į kranto pusę ir pade-
da išsivalyti upės dugnui laiva-
kelyje. 

Deja, daugumos jų būklė yra 
bloga: apie 500-700 bunų bū-
tina rekonstruoti arba tikslinė-
se vietose pagal poreikį pasta-
tyti naujų. 

Vietoje to, kad dabar kalbėtu-
me apie krovinines baržas Ne-
mune ir plėtotume krovinių bei 
žmonių gabenimą Nemunu, 
kasmet vien iš jo iškasame per 
700 tūkst. kubinių metrų sąna-
šų, tiesiog stengdamiesi paša-
linti nuolat susidarančias seklu-
mas“, – sakė V. Vinokurovas.

Atsižvelgiant į epidemiolo-
ginę situaciją Lietuvoje, Svei-
katos apsaugos ministerija 
(SAM) nuo rugpjūčio 1 die-
nos atnaujino darbo orga-
nizavimo sąlygas valstybės 
ir savivaldybių institucijo-
se, įstaigose bei jų valdomo-
se įmonėse. Nuo šiol priimant 
lankytojus ir teikiant jiems 
paslaugas kaukių dėvėjimas 
yra privalomas.

Nosį ir burną dengiančias ap-
saugos priemones – veido kau-

kes, respiratorius arba kitas 
priemones – turi dėvėti ir įstai-
gų darbuotojai, ir jų klientai (vai-
kams iki 6 metų šis reikalavimas 
negalioja). 

Kad būtų užtikrintas Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
ir seniūnijų darbuotojų ir klien-
tų saugumas, į konsultaciją dėl 
jiems aktualių klausimų gyven-
tojai prašomi užsiregistruoti iš 
anksto: 

Druskininkų savivaldybės 
administracijos tel. (8 313) 51 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir 
Kaimo verslo ir rinkų plėtros agen-
tūra (KVIRPA) įgyvendina Šviečia-
mąją gyvulininkystės programą, 
kurios tikslas – skatinti vaikų ir 
jaunimo susidomėjimą gyvulinin-
kyste. Šiais metais dalyvauti šioje 
programoje atrinktos trys Savival-
dybės švietimo įstaigos – Drus-
kininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla, Leipalingio progimnazija ir 
lopšelis-darželis „Bitutė“.

Įgyvendinant programą vaikai ir jau-
nimas bus supažindinti su visomis 
Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis 
gyvulininkystės šakomis: pienine ir 
mėsine galvijininkyste, kiaulininkys-
te, paukštininkyste, arklininkyste, avi-
ninkyste, ožkininkyste, kailine žvėri-
ninkyste, triušininkyste ir bitininkyste, 

jų produktais. Vaikai taip pat susipa-
žins su saugomomis senosiomis Lie-
tuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvuli-
ninkystės specialistų rengimu, darbo 
šioje srityje galimybėmis.

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitu-
tė“ įgyvendina I-ąjį programos modulį 
pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir 
priemones bei dalyvauja KVIRPA or-
ganizuojamoje ūkinių gyvūnų parodo-
je arba mugėje.

„Saulės“ pagrindinė mokykla ir Lei-
palingio progimnazija įgyvendins III-
ąjį programos modulį bei dalyvaus 
KVIRPA organizuojamoje pažintinėje 
išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, pro-
gramos dalyviai turės galimybę pade-
monstruoti savo kūrybiniame konkur-
se.

517; Viečiūnų seniūnijos – (8 
313) 47 917; Leipalingio seniūni-
jos – (8 313) 43 360.

Gyventojai į konsultacijas turi 
atvykti nustatytu laiku, iškilus 
skubiems klausimams, pirmiau-
sia paskambinti atsakingiems 
specialistams Savivaldybės in-
terneto tinklalapyje www.drus-
kininkusavivaldybe.lt nurody-
tais telefonų numeriais.

Atvykus ne konsultacijoms 
skirtu metu, gali tekti palaukti. 
Nustatytomis valandomis atvy-
kę gyventojai bus aptarnaujami 
greičiau ir operatyviau.

Visų į konsultaciją atvykstan-
čių gyventojų prašome laikytis 
saugaus atstumo, asmens hi-
gienos reikalavimų: būtinai dė-
vėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones, prieš kon-
sultaciją dezinfekuoti rankas.

Atkreipiame dėmesį, kad as-
menys, turintys ūmių viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijų 
požymių, pvz., karščiuojantys, 
sloguojantys, kosintys, kurių 
pasunkėjęs kvėpavimas ar pa-
našūs simptomai, aptarnaujami 
nebus.
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Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkė, Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė atkreipė dėmesį, kad savival-
dybės su tokio lygio ekstremalia 
situacija susidūrė pirmą kartą, to-
dėl visoms institucijoms tai buvo 
nauja patirtis: „Šiandien jau galime 
įvertinti, ką darėme teisingai, o kur rei-
kėtų labiau pasitempti. Be abejo, ne-
same apdrausti nuo pasikartosian-
čios pandemijos, tačiau mūsų patirtis 
rodo, kad visuomenės sąmoningumas 
yra labai svarbus veiksnys, padedan-
tis išvengti susirgimų. Šiuo metu esa-
me sukaupę nemažą apsaugos prie-
monių rezervą, jį turi ir mūsų gydymo 
įstaigos.“

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio 
mašinų bei jų priekabų techninių 

apžiūrų 2020 m. grafikas
Svarbi informacija apgyvendinimo 

paslaugų sektoriaus atstovams

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarti galimos COVID-19 antrosios bangos ir Savivaldybės pasirengimo branduoli-
nėms ir radiologinėms avarijoms klausimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyventojai, nuomojantys gyvenamo-
sios paskirties patalpas, kiekvienam 
nuomojamam objektui turi įsigyti atskirą 
verslo liudijimą ir už jį sumokėti fiksuoto 
dydžio pajamų mokestį/Asociatyvi nuo-
trauka

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptartas Druskininkų pasirengimas 
galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms bei COVID-19 antrosios 

bangos grėsmės

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkų savivaldybėje sušauk-
tame Ekstremalių situacijų ko-
misijos posėdyje buvo aptarti 
galimos COVID-19 antrosios 
bangos ir Savivaldybės pasi-
rengimo branduolinėms ir ra-
diologinėms avarijoms klau-
simai. Posėdyje dalyvavo 
Savivaldybės vadovai, admi-
nistracijos specialistai, komi-
sijos nariai – atsakingų institu-
cijų atstovai.

Savivaldybės gydytoja Eglė Sa-
dauskaitė išsamiai papasakojo, 
kokių veiksmų buvo imtasi, ša-
lyje paskelbus karantiną ir pa-
sidžiaugė, kad dėl bendruome-
nės susitelkimo ir supratingumo 
Druskininkų savivaldybėje nebu-
vo fiksuota nė vieno užsikrėtimo 
šia infekcija atvejo. E. Sadauskai-
tė komisijai išsamiai papasakojo 
apie klaidingus dviem druskinin-
kiečiams neva užfiksuotus šios 
infekcijos atvejus, kai, ilgai nedel-

sus padaryti pakartotiniai tyrimai 
aiškiai parodė, – infekcijos nėra.

Posėdyje atkreiptas dėmesys, 
kad Lietuvos situacija, kalbant 
apie koronaviruso suvaldymą, 
bendrame Europos šalių konteks-
te yra labai gera.

Ekstremalių situacijų komisijos 
posėdyje apsvarstytas ir Druski-
ninkų savivaldybės pasirengimo 
branduolinėms ir radiologinėms 
avarijoms klausimas. 

Praėjusią savaitę nuotoliniu 
būdu visoms savivaldybėms buvo 
organizuotas Vidaus reikalų mi-
nisterijos pasitarimas, kaip rea-
guoti į galimą branduolinį pavo-
jų, kylantį dėl Lietuvos pašonėje, 
Baltarusijoje, esančios atominės 
Astravo elektrinės. 

Pasitarime pristatyta, kad Lietu-
vos savivaldybės yra suskirstytos 
į tris grupes, pagal pavojaus ly-
gmenis, kurie nustatyti, vertinant 
tokius veiksnius, kaip savivaldy-
bės atstumas nuo Astravo atomi-

nės elektrinės. 
Druskininkų savivaldybė pa-

tenka į trečiąjį lygmenį, vadina-
mą saugią zoną, nes nuo Astravo 
atominės elektrinės yra nutolu-
si daugiau kaip 100 km. Trečioje, 
saugioje zonoje, esančiai Druski-
ninkų savivaldybei jokie papildo-
mi reikalavimai ar užduotys ne-
keliami, šiai zonai nereikalingos 
jodo tabletės. 

Pasirengimas reaguoti į galimas 
grėsmes Druskininkų savivaldy-
bėje bus vykdomas, vadovaujan-
tis ministerijos nurodymais.

Kaip pažymėjo Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos direk-
torė V. Jurgelevičienė, Druskinin-
kų savivaldybėje bus imtasi visų 
būtinų prevencijos priemonių: 
„Pagal ekspertų skaičiavimus, 
patenkame į saugią zoną, tačiau 
vertiname galimas grėsmes, for-
muojame civilinės saugos rezer-
vą, bendradarbiaujame su valsty-
bės atsakingomis institucijomis. 

Nuo 2020 m. liepos 1 dienos 
keitėsi kai kurių verslo liudiji-
mų – tarp jų ir apgyvendinimo 
sektoriaus – išdavimo tvarka. 
Nuo šiol trumpalaikės apgy-
vendinimo paslaugos gali būti 
teikiamos, tik įsigijus atitinka-
mą verslo liudijimą: „Apgyven-
dinimo paslaugų (kaimo turiz-
mo paslaugos) teikimas“ (kodu 
010) arba „Apgyvendinimo 
paslaugų (nakvynės ir pusry-
čių paslaugos) teikimas“ (kodu 
043).

Pasitaikydavo atvejų, kad apgy-
vendinimo paslaugos turistams 
buvo teikiamos, įsigijus netinka-
mą verslo liudijimą „Gyvenamo-
sios paskirties patalpų nuoma“. Šį 
verslo liudijimą gali įsigyti tik tie, 
kurie teikia ilgalaikę butų nuomos 

paslaugą – ilgesniam, nei vieno 
mėnesio laikotarpiui. Gyvento-
jai, nuomojantys gyvenamosios 
paskirties patalpas, kiekvienam 
nuomojamam objektui turi įsigy-
ti atskirą verslo liudijimą ir už jį 
sumokėti fiksuoto dydžio pajamų 
mokestį.

Druskininkų savivaldybė kartu 
su Valstybine mokesčių inspekci-
ja yra numačiusi ir vykdo patikrini-
mus dėl veiklos teisėtumo ir vieti-
nės rinkliavos mokėjimo. 

Jeigu verslininkai nakvynės 
paslaugas turistams teikia, turė-
dami netinkamą verslo liudijimą 
arba nemoka savivaldybei kuror-
to rinkliavos mokesčio, tokiu atve-
ju bus taikomos griežtos baudos. 

Primename, kad visą informaci-
ją, kaip deklaruoti vietinę rinklia-

vą už naudojimąsi Druskininkų 
kurorto viešąja turizmo ir poilsio 
infrastruktūra, rasite Druskininkų 
savivaldybės interneto tinklalapio 
skiltyje „Vietinės rinkliavos porta-
las“. 

Kurorto rinkliavą moka atvykę 
kurorto svečiai – jų sumokėti pi-
nigai skirti kurorto infrastruktūros 
priežiūrai ir tvarkymui, turizmo 
rinkodaros priemonėms, Druski-
ninkų įvaizdžio formavimo prie-
monėms, kurorto vizitine kortele 
tapusių gėlynų priežiūrai ir įren-
gimui. 

Kviečiame verslininkus ir ben-
druomenę bendradarbiauti, ku-
riant kurorto įvaizdį ir aplinką. 

Dėl išsamesnės informacijos 
galite kreiptis tel. (8 313) 52 190.

PASTABA. Juridinių ir fizinių asmenų, kurie Lietuvos Respublikos trakto-
rių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra įregistravę 
daugiau kaip 3 traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ar jų prieka-
bas, prašymu, techninės apžiūros laikas ir vieta gali būti nustatoma atski-
ru susitarimu

Valstybės rinkliavos dydis: už traktoriaus techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už 
priekabos – 5,50 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, 
įmokos kodas 53015, lėšų gavėjas –

Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752. Rinkliavą patogiau-
sia sumokėti:

• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, UAB „Perlo paslaugos“ termina-
luose;

• SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
• bankuose;
• kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose (https://www.

vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita).
Detalesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos Ūkio sky-

riaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus: tel. (8 313) 52 117, 
mob. 8 610 14 641, el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt.

Mieste ir seniūnijose yra įrengtos 
įspėjamosios sirenos, jos yra at-
naujintos ir veikia visoje Savival-
dybės teritorijoje.“

Druskininkų savivaldybės tin-
klapyje netrukus atsiras ir specia-
lus informacinis skydelis, kuriame 
gyventojai ir verslo bendruomenė 
galės rasti visą svarbiausią infor-
maciją, susijusią su pasirengimu 

reaguoti į galimas branduolines ar 
radiologines avarijas Baltarusijos 
atominėje elektrinėje.

Ekstremalių situacijų posėdžio 
metu aptarti ir kiti aktualūs klau-
simai: miškų gaisringumas, Na-
cionalinio visuomenės sveikatos 
centro Druskininkų skyriaus dar-
bo iššūkiai, policijos darbo aktu-
alijos.
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R. Malinauskas po STT kratų Druskininkų savivaldybėje:
 „Tikslas yra vienas – mero postas“

Milda Kuizinaitė

Korupcija visoje Lietuvoje garsiai 
apkaltinti teisėjai ir politikai išsaky-
ti savo versijas galės tik teismo sa-
lėje, tačiau iki jos – sulaikymų, tur-
to areštų ir metų metus trunkančios 
nežinomybės kelias. Daugybę tyri-
mų į vieną bylą sujungę ir apie ne-
regėtą korupciją teismuose prieš 
pusantrų metų paskelbę prokuro-
rai įtariamuosius surikiavo į savotiš-
ką eilę. Vieni jau sumokėjo baudas, 
kiti dėl pareikštų kaltinimų aiški-
nasi teismuose. Praėjusią savaitę 
teismui perduota dar viena – pre-
kybos poveikiu įtariamo advokato 
Giedriaus Rusecko byla. Nei į teis-
mus, nei į apklausas kvietimų nesu-
laukiantys įtariami teisėjai iniciaty-
vos ėmėsi patys. Buvęs Apeliacinio 
teismo teisėjas Valdimaras Bavė-
janas ir buvęs Aukščiausiojo teis-
mo teisėjas Egidijus Laužikas ap-
skundė savo atleidimo procedūrą 
ir taip įgijo teisę viešai pasiaiškin-
ti dėl jiems pareikštų įtarimų. Nors 
pradėjus tirti vadinamąją teisėjų ko-
rupcijos bylą garsiausiai buvo kal-
bama apie Vijūnėlės dvarą Drus-
kininkuose, atrodo, jog šio pastato 
istorija liko keistos eilės gale. Aukš-
čiausiojo teismo sprendimu šalia 
Vijūnėlės tvenkinio stovėjęs pasta-
tas nugriautas praėjusių metų spa-
lį, o praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybėje apsilankę Specialių-
jų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai 
vis dar ieškojo su šiuo namu susi-
jusių dokumentų. Prokuratūros tei-
gimu, tiriamas bandymas įteisin-
ti Druskininkuose pastatytą privatų 
namą ir išvengti šio pastato nugrio-
vimo. Ar kratą atlikę STT agentai 
nepavėlavo?

– Ko savivaldybėje buvo ieško-
ma praėjus pusantrų metų nuo 
tyrimo pradžios? – „Lietuvos ry-
tas“ paklausė Druskininkų savival-
dybės mero Ričardo Malinausko. 

– Labai keistas pats šio veiksmo 
kontekstas – buvome įtraukti į kelių 
dešimčių įtariamųjų ratą ir staiga po 
pusantrų metų neva prireikė kažko-
kių dokumentų, kurie dešimtis kar-
tų buvo teikti įvairioms institucijoms 
ir tarnyboms, įskaitant pačią STT. 
Užuot paprašiusi, kad dar kartą pa-
teiktume visus dokumentus, proku-
ratūra išplatino pranešimus žinias-
klaidai apie atliekamą kratą. 

Mums susidarė įspūdis, kad iš tie-
sų nebuvo siekiama gauti doku-
mentų. Reikėjo ne dokumentų, o 
paties veiksmo. Dokumentai jiems 
neįdomūs, nes jie šimtu procen-
tų įrodo prieš Druskininkus įvykdy-
tą provokaciją. Kaip kitaip pavadinti 
legaliai išduotų statybos leidimų pa-
naikinimą ir statybų pavertimą ne-
legaliomis? Iš liudininkų turiu infor-
macijos apie tai, kad prieš svarstant 
dėl Vijūnėlės dvaro paskirties keiti-
mo Aukščiausiajame teisme lankė-
si STT atstovas. Iš patikimų šalti-
nių žinau, kad nagrinėjant bylą dėl 
šio pastato griovimo ne kartą keitė-
si teisėjai, nes ne visi pritarė tokiam 
aferai prilygstančiam sprendimui. 
Aukščiausiasis teismas sprendimą 
griauti pastatą priėmė, vadovauda-
masis teisės aktais, kurie išduodant 
statybos leidimą negaliojo jau še-
šerius metus. 

Viskas buvo padaryta iki galo – 
taip, kaip buvo nurodyta iš aukš-
čiau. Buvo duota komanda pulti, o 
dabar viskas daroma taip, kad tie, 
kurie bando įrodyti tiesą, būtų su-
trypti ir sumindyti. 

STT akcija savivaldybėje man pri-
mena prieš pusantrų metų surengtą 
šou. STT pareigūnai valandą sėdė-
jo automobilyje, stovėjusiame šalia 
mūsų savivaldybės automobilio, ir 
laukė, kol išeisiu iš „Lietuvos ryto“ 
televizijos laidos. Vos tik išėjau, jie 
pavažiavo gal du šimtus metrų, iki 
Gedimino prospekto, iš automobi-
lio išlaipino ir sulaikė mano patarė-
ją, pirma pakvietę tam tikrų žinias-
klaidos priemonių atstovus. 

– Kratos savivaldybėje atliktos 
po pusantrų metų. Ar per tą laiką 
dar kas nors vyko?

– Pusantrų metų nieko apie šią 
bylą nesu girdėjęs, nors pats ne 
kartą esu klausęs savo advokatų. 
Tačiau teisėsaugos veiksmai ma-
nęs labai nebestebina. Jau buvo 
visko – visai Lietuvai paviešintų 
pokalbių, nors po savaitės iš spe-
cialiojo liudytojo tapau nukentėju-
siuoju. Tuomet kreipėmės į proku-
ratūrą, bet dėl tokių veiksmų joks 
tyrimas taip ir nebuvo atliktas. Buvo 
ir neva viešąjį interesą gynusi, bet 
iš tiesų jokio tyrimo taip ir neatliku-
si Generalinės prokuratūros proku-
rorė. Jei būtų atlikusi, visa vadina-
moji Vijūnėlės dvaro istorija būtų 
subliūškusi. Buvo knygos ir filmai, 
kur tuometės prezidentės Dalios 
Grybauskaitės patarėja gyrėsi, kad 
prezidentė bendrauja su teismų pir-
mininkais. Iš pasakojimų esu gir-
dėjęs ir net neabejoju, kad teisė-
jai buvo verčiami priimti tam tikrus 
sprendimus arba siūlant jiems pos-
tus, arba juos gąsdinant.

– Teisėsaugos akiratyje esate 
jau seniai. O kada jums pačiam 
buvo sunkiausias etapas? 

– Išskirtinis mano gyvenimo eta-
pas trunka jau beveik dešimt metų, 
ir būtų galima išvardyti dešimtis įvai-
rių atvejų. Tai trunka nuo tada, kai 
Druskininkų liberalai Juozas Šar-
kus ir Valdas Trinkūnas nuspren-
dė, kad jie turi vadovauti miestui 
ir vykdyti nelabai švarius savo už-
mojus. Tam turiu konkrečių įrody-
mų ir liudininkų. Tuomet buvo pla-
nuojama užimti mero postą ir vien 
už miesto tvarkymą per septynerius 
metus uždirbti 10,9 mln. eurų dau-
giau, nei kitos konkurse dalyvavu-
sios įmonės. Tačiau savo skundais 
teismams ir Viešųjų pirkimų tarny-
bai jie patys šį konkursą sužlugdė. 
Kiek žinau, ne paskutiniu smuiku 
griežė ir tuometis Seimo Antikorup-
cijos komisijos pirmininkas, dabarti-
nis Joniškio meras Vitalijus Gailius. 
Turime konkrečių įrodymų, kad jis 
naudojosi tarnybine padėtimi – va-
dovaudamas Antikorupcijos komi-
sijai dalydavo nurodymus įvairioms 
tarnyboms stebėti, žiūrėti, skirti 
baudas. 

Kai tokių žmonių rankos siekia 
Generalinę prokuratūrą, Nacionali-
nę žemės tarnybą, statybų inspek-
ciją, reikia įsivaizduoti, ką tenka 
patirti pačiai savivaldybei. Visos sa-
vivaldybės priėmė sprendimus dėl 
turto perdavimo savivaldybės admi-
nistracijai, Druskininkų savivaldybė 
tokią teisę įrodinėjo metus ar dve-
jus. Tarybos nariai kelis mėnesius 
iš eilės turėjo važinėti į apklausas 
Kalvarijoje dėl neva suklastotų do-
kumentų. Mano tėvai prokurorams 
turėjo aiškintis dėl neva užgrobtos 
žemės, bet po pusantrų metų pur-
vo drabstymo paaiškėjo, kad niekas 
nieko neužėmė ir neužgrobė. 

– Nuo ko prasidėjo ši jau de-
šimtmetį besitęsianti istorija?

 – Maždaug prieš dešimt metų į 
mano kabinetą atėjo tuometis tary-

bos narys J. Šarkus. Mūsų santy-
kiai tuomet buvo draugiški, todėl jis 
atvirai pasiūlė konkrečias bendro-
ves, kurios galėtų dalyvauti konkur-
suose ir juos laimėti. 

Gali būti, jog tai tos pačios įmo-
nės, daugiausia iš Vilniaus, kurios 
po kelerių metų bandė dalyvau-
ti miesto tvarkymo konkurse. Atsa-
kiau, kad tokie pasiūlymai manęs 
nedomina. Po kelių dienų jis tapo 
aršiu oponentu, kuris pareiškė, kad 
išmokys mane, kaip dirbti, gyventi ir 
vadovauti miestui. Tuomet jo pajė-
gos politikoje buvo gana silpnos, kol 
prie jo prisidėjo V.Trinkūnas su savo 
ryšiais, pinigais ir galimybėmis. Jo 
pažinčių rate – ir V.Gailius, ir tuo-
metis aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis, ir tuometės prezidentės 
patarėja Rūta Svetikaitė. 

– Kodėl visų oponentų kritikos 
strėlės galiausiai nukrypo į vie-
ną pastatą – vadinamąjį Vijūnė-
lės dvarą?

 – Puolimas vyko keliomis kryp-
timis: pačios savivaldybės, mano 
šeimos narių ir mano paties. Ne-
noriu susireikšminti, bet tikslas yra 
vienas – mero postas, kuris šian-
dien jiems labai rūpi. Puolimo prin-
cipas taip pat labai paprastas. 
Vietos politikai vietos laikraštyje su-
kurpia kokią nors legendą, o tai jau 
– viešoji erdvė. Tuomet atsiranda 
pagrindas sukurpti skundą ar net-
gi patį straipsnį persiųsti Seimo na-
riams arba kitoms institucijoms. 
Vienu metu tam buvo pasirinkti Sei-
mo nariai Arvydas Anušauskas ir 
Jurgis Razma, bet vėliau, matyt, 
patys pamatę, kad tai ne visai so-
lidu ir rimta, patys atsitraukė į šoną. 

Tuomet atsirado V. Gailius, ku-
ris, net neabejoju, tuo buvo suinte-
resuotas ir asmeniškai. Jo kolegos 
yra pasakoję, su kokiu užsidegimu 
ir energija jis domėdavosi Druski-
ninkų reikalais. 

Tam jis naudodavosi visomis 
savo, kaip Antikorupcijos komisijos 
pirmininko, galiomis ir skirdavo visą 
dėmesį ir laiką, bet gavęs informa-
cijos su įrodymais iš kitų savivaldy-
bių net piršto nepajudindavo. 

Turiu net konkrečių įrodymų, kaip 
jis tarnyboms duodavo nurodymus 
Antikorupcijos komisijos vardu, 
nors komisijoje šie klausimai netgi 
nebūdavo svarstomi. Tai jau pana-
šu į dokumentų klastojimą. Užtenka 
prisiminti ir prieš pat rinkimus pa-
skelbtą neva Joniškio rajone mano 
sumedžioto elnio istoriją. 

Po medžioklės praėjus trejiems 

metams Generalinės prokuratūros 
prokuroras Irmantas Mikelionis iš-
kėlė bylą dėl neva neteisėto ginklų, 
šaudmenų ir sprogmenų laikymo, 
nors iš karto po įvykio dokumentuo-
se buvo užfiksuota, iš kokio ginklo 
jis buvo nušautas. Pasinaudojus to-
kiu pažinčių ratu nepagrįstiems 
skundams buvo suteikiamos kojos 
ir rankos. O teisybę sunku įrodyti ir 
teismuose. Turiu konkretų pavyzdį, 
kaip tame pačiame teisme ta pati 
teisėjų kolegija panašiose bylose 
priėmė visiškai priešingus sprendi-
mus.

– Tyrimai bliūško vienas po 
kito, negi prokuratūros ar kitų 
institucijų vadovams nekilo įtari-
mų, kad šie skundai nepagrįsti? 

– Kai generaliniu prokuroru tapo 
Evaldas Pašilis, surinkau ir jam nu-
nešiau tris segtuvus dokumentų su 
įrodymais, kad aš, mano šeima ir 
savivaldybė buvo persekiojami be 
pagrindo. Ten buvo ir rimto tyrimo 
vertų įrodymų, bet, užuot su jais 
susipažinus, viskas buvo išversta 
į kitą pusę ir jau po pusvalandžio 
pranešta žurnalistams. Tada mano 
vizitas įgijo visai kitą politinę spalvą. 
Negaliu patikrinti, bet abejoju, ar tie 
mano pateikti dokumentai su įrody-
mais buvo užregistruoti, peržiūrėti 
ir nagrinėti. 

– Tačiau generalinis prokuro-
ras juos priėmė, neliepė neštis 
atgal? 

– Be abejo, priėmė, pakalbėjo-
me, susitikime dalyvavo ir proku-
roro padėjėja. Buvau pasiprašęs į 
priėmimą ir pas Kauno apygardos 
prokuratūros vadovą Darių Valka-
vičių, pateikiau jam dokumentus 
su įrodymais apie galimą prokuro-
rų piktnaudžiavimą. Gavau atsaky-
mą, kad visi prokurorai dirba savo 
darbą. Aš suprantu, kad teisėsauga 
turi būti nepriklausoma, bet turi būti 
kokia nors atsakomybė ir atskaito-
mybė. Juk niekas nėra patvirtinęs, 
kad visi iki vieno pareigūnai yra są-
žiningi, nešališki, nevykdantys po-
litinių užsakymų. Bet kitokių faktų 
niekas nenori girdėti. 

– Negirdi ir politikai? 
– Prieš metus, kai Aukščiausia-

sis teismas nusprendė nugriauti Vi-
jūnėlės dvarą, druskininkiečiai per 
kelias dienas surinko šešis su puse 
tūkstančio parašų ir tikėjosi, kad tai 
paskatins Seimo narius pasidomė-
ti tuo, kas vyksta. Atsirado ir tuo pa-
sidomėti norinčių Seimo narių. Ta-
čiau gyventojai liko visiškai nusivylę 
Seimo pirmininku Viktoru Pranckie-
čiu, kuris, juos išklausęs ir pasa-
kęs, kad reikia atlikti tyrimą, nieko 
nedarė.

 – Apie susidariusią situaciją 
esate kalbėjęs ir su tuomete pre-
zidente D.Grybauskaite?

 – Jos vadovavimo pradžioje ben-
dravome labai gražiai ir ne kartą 
buvome susitikę. Bendravau su ja 
ir kaip Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos prezidentas, ir kaip Druski-
ninkų meras. Prezidentė ir pati lan-
kėsi Druskininkuose. Kai prasidėjo 
Druskininkų puolimas, gavau infor-

macijos, kad tai kyla iš Preziden-
tūros, ir tai pasakiau viename in-
terviu. Po jo ankstų rytą sulaukiau 
tiesioginio prezidentės skambučio, 
ji patikino, kad manimi pasitiki ir kad 
nepagrįsta informacija tikrai plaukia 
ne iš Prezidentūros. Nežinau, kas 
ir kokią informaciją jai vėliau pa-
teikė, kad pasikeitė jos nuomonė ir 
prasidėjo tam tikri veiksmai. Kai tie 
veiksmai jau buvo aiškūs ir įvardy-
ti prezidentės metiniame praneši-
me, dar turėjau vilčių, kad ji galbūt 
neturi visos informacijos, kad prezi-
dentės žodžiu ar veidu bando prisi-
dengti suinteresuoti asmenys, pa-
vyzdžiui, jos patarėjai. Aš ryžausi 
prašytis į priėmimą pas preziden-
tę ir viską papasakoti. Buvo du vari-
antai: arba mano pateikti faktai pre-
zidentei bus naujiena ir ji pasakys: 
„Baikite neteisėtus veiksmus“, arba 
ji turi tokios informacijos, kad sce-
narijus mano atžvilgiu bus dar juo-
desnis. Prezidentė manęs nepriė-
mė, todėl kreipiausi į jos artimą ir 
gerą draugę, tuometę Viešųjų pir-
kimų tarnybos direktorę Dalią Vily-
tę. Mūsų susitikimas truko apie tris 
valandas, papasakojau viską, ką ži-
nau, ir pasakiau, kokių turiu įrody-
mų, neabejodamas, kad viskas bus 
perduota prezidentei. Tikėjausi, kad 
visai kitą versiją išgirdusi preziden-
tė lieps nutraukti neteisėtus veiks-
mus. 

Įvyko antrasis scenarijaus varian-
tas – po dviejų ar trijų savaičių Ge-
dimino prospekte tarnybos suren-
gė kaukių šou. Iš to peršasi išvada, 
kad prezidentė viską žinojo smul-
kiai. 

Man tenka daug kalbėti su Sei-
mo, su Vyriausybės nariais, su tei-
sėsaugos atstovais. Visi žino tikrąją 
šios istorijos tiesą, visi linksi galvo-
mis, trauko pečiais, bet nesutikau 
tokių, kurie teisinėje valstybėje ga-
lėtų pasakyti, kad nekaltas žmogus 
neturi būti persekiojamas.

– Anksčiau ar vėliau garsioji 
korupcijos byla bus baigta tirti, 
gal tuomet viską galėsite išdės-
tyti teismo salėje? 

– Aš labai norėčiau tikėti, kad Lie-
tuvos teisėjai jau yra nepriklauso-
mi, kad Lietuvoje yra teisėjų, kurie 
sprendimus priima ne naktimis. Yra 
ne tik tokių, kurie patys yra kur nors 
įkliuvę ir laikomi ant kabliuko. Ne-
viešai kalbama, kad tokiais teisė-
jais naudojamasi politinėse bylose. 
Noriu tikėti, kad Lietuvos teisėsau-
ga iš tiesų dirbs savo darbą ir mes 
gyvensime teisinėje valstybėje. 

Kol kas mano turima patirtis kito-
kia. Kartą savo gero draugo, Aukš-
čiausiojo teismo teisėjo paklau-
siau, kaip dabar jaučiasi teisėjas, 
priėmęs sprendimą griauti Vijūnė-
lės dvaru pramintą pastatą. Jis at-
sakė, jog kolegos sąžinė dabar la-
bai rami, nes jis buvo paaukštintas 
ir yra visiškai ramus dėl savo atei-
ties ir šeimos. 

Aš labai norėjau tikėti ir tikėjau, 
kad Lietuvoje nėra nieko aukščiau 
už Aukščiausiąjį teismą, o ten prii-
mami sprendimai, kuriais jau niekas 
negali abejoti.

„Lietuvos rytas“, 2020-08-04

Druskininkų meras R.Malinauskas: „Prieš mane surengto didžiulio puolimo tikslas – 
perimti vadovavimą kurortui.“/Domanto Umbraso nuotrauka

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmi-
ninkas, dabartinis Joniškio meras Vitali-
jus Gailius/Tomo Bauro nuotrauka

Nors vadinamasis Vijūnėlės dvaras jau seniai nugriautas, pareigūnai toliau rengia 
parodomąsias kratas
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           Druskininkuose – dar daugiau pramogų: 
atidarytas kartodromas „Snow Kart“

Druskininkų savivaldybės bendruomenes subūrė sąskrydis

Atkelta iš 1 psl.

20 įskaitinių ratų, kaina – 12 eurų. 
Tad tikrai galite drąsiai užsukti ir 
išmėginti šią daug teigiamų emo-
cijų dovanosiančią pramogą.

– Ko gero, didelis privalumas 
yra tai, kad pramoga teikiama 
už miesto ribų, niekas negirdi 
ir nesiskundžia triukšmu ar už-
terštu oru?

– Jei kažkas galvoja, kad kar-
tingai išskiria labai daug gam-
tai kenksmingų medžiagų, – taip 
nėra. Kartingas orą teršia tikrai 
ne daugiau, nei elementari žolia-
pjovė. Be to, vienas kartingas per 
dieną sudegina labai nedidelį kie-
kį kuro. Paprastų automobilių eks-
ploatavimas tikrai sukelia didesnę 
žalą gamtai, nei kartingų.

Mus džiugina kiekvienas lanky-
tojas, žmonės, norintys palaiky-
ti vietinį verslą ir besinaudojantys 
mūsų siūloma paslauga. Dažniau-

siai žmonės, iš šalies pamatę tra-
są ir dalyvių emocijas, iškart nori ir 
patys sėsti į kartingus ir juos išmė-
ginti. Skeptikų dar nesutikome, ti-
kimės, kad ir nesutiksime.

– O kokie yra artimiausi pla-
nai? Ar ketinate siūlyti pramo-
gas visus metus? 

– Tikimės paties geriausio rezul-
tato vasaros metu ir jau esame nu-
matę renginių rudenį bei žiemą. 
Organizuosime turnyrus, galbūt 
sukursime sniego trasą. 

Juk ji būtų neatsiejama nuo 
„Snow Arenos“. Nėra taip sudė-
tinga kartingus pritaikyti važiuo-
ti sniegu, tereikia pakeisti pa-
dangas. Juolab, kad mūsų laiko 
sistema yra pakankamai profe-
sionali, ji pritaikyta dirbti nuo -30 
laipsnių C, iki +40 C. Įsigydami šią 
sistemą, jau buvome numatę, kad 
norėsime vykdyti veiklą ir žiemą, 

pritaikyti kartingus tam sezonui.
– Kartodromas savaitgalį ati-

darytas įspūdingu renginiu, 
kuriame netrūko adrenalino. 
Esate sakę, kad trasa tinka ir 
varžyboms rengti. 

– Praėjusį šeštadienį oficialia-
me kartodromo atidaryme dalyva-
vo 80 dalyvių – 65 vyrai ir 15 mo-
terų. Tądien surengtos varžybos 
buvo beprotiškai karštos. Tikrai 
nesitikėjome sulaukti tokio žmonių 
srauto. Visi buvo laimingi ir paten-
kinti, sakė, kad tokios pramogos ti-
krai reikia. Tai buvo galima matyti 
ne tik dalyvių, bet ir žiūrovų akyse. 
Toks azartas, tokia konkurencija! 
Kaip 1006 kilometrų lenktynėse 
Palangoje. Gal mes su kartingais 
kada nors įkvėpsime tokią idėją ir 
Druskininkuose?

O šeštadienį kartodrome buvo 
galima pamatyti kvapą gniaužiantį 
lenktyninio BMW markės automo-
bilio piloto pasirodymą, vėliau su-
rengtos „Snow Kart“ kartingų lenk-
tynės.

Atidarymo renginį vedė reperis 
Ironvytas, žiūrovų laukė rėmėjų 
staigmenos.

Pirmųjų varžybų prizininkėmis 
tapo Brigita Baublytė, Deimantė 
Radzevičiūtė ir Sandra Malinaus-
kaitė. Tarp vyrų geriausiai pasiro-
dė Karolis Tamulevičius, Aurimas 
Janeika ir Laimis Sadeckas. Visi 
lenktynių prizininkai ir nugalėtojai 
buvo apdovanoti įspūdingomis do-
vanomis, kurias įsteigė „RedBull“, 
„Myprotein“, Druskininkų vandens 
parkas ir „Snow Arena“. 

– Kas Jus labiausiai palaikė, 
kuriant naują pramogų vietą?

– Iš tikrųjų kartodromas naujam 
gyvenimui buvo prikeltas per pu-
santro mėnesio. Labai norėčiau 
padėkoti ir savo draugams, ku-
rie prisidėjo prie šios idėjos. Or-
ganizavome talkas, valėme trasą, 
dažėme padangas, rišome, for-
mavome trasą. Buvo labai daug 
sunkaus darbo, bet mane labai pa-
laikė bičiuliai – su tokiu savanorių 
kolektyvu viskas įmanoma! 

Parengė Laima Rekevičienė

Praėjusį penktadienį „Snow are-
na“ prieigose surengtas dešimta-
sis Druskininkų savivaldybės kai-
mo bendruomenių sąskrydis. Į 
renginį susirinko per 300 mūsų 
krašto bendruomenių atstovų, Sa-
vivaldybės vadovai, Tarybos nariai 
ir kiti svečiai.

Sąskrydyje dalyvavo Leipalin-
gio, Viečiūnų, Neravų, Stračiūnų, 
Ricielių, Jovaišių, Švendubrės, 
Jaskonių ir Naujasodės, Bilso 
bendruomenių bei Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos ir Administraci-
jos komandos.

Susirinkusiuosius pasveikino 

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, jo pava-
duotojas Linas Urmanavičius, LR 
seimo narys Zenonas Streikus, 
Druskininkų VVG vadovas Alvy-
das Varanis, Lazdijų VVG vadovė 
Edita Gudišauskienė.

Šventė prasidėjo bendruomenių 

prisistatymais, kuriuose netrūko  
originalių šūkių, šokių ir net mini 
spektaklių. Vėliau komandos var-
žėsi smagiose pramoginėse var-
žybose – kalė vinis, žaidė golfą, 
statė komandos bokštą, važinė-
josi traikais, žaidė sniego tenisą. 
Varžybų dalyviai išbandė jėgas 
Druskininkų sporto centro suorga-
nizuotose šaudymo pneumatiniu 
šautuvu ir lankais rungtyse.

Šventės dalyviai susipažino su 
vietos menininkais, amatininkais, 
ūkininkais. Galėjo įsigyti ir degus-
tuoti Danutės Jakavonienės gam-
tos gėrybių, pavadintų „Lauk-
tuvėmis iš Dzūkijos“, Milių ūkio 
medaus, Augų ūkio sūrių, grožėtis 
Jolitos Ivanauskienės „Cute Fairy“ 
lėlytėmis, Laimos Griškevičienės 
audiniais, išbandyti Druskininkų 
JUC 5D akinius, dalyvauti Druski-
ninkų šeimos paramos centro pa-
ruoštose pramogose vaikams su 
Vaida Vaičiulioniene.

Visoms komandoms įteiktos ori-
ginalios dovanos – Deivido Sin-
kevičiaus foto rėmeliai su įvairių 
sąskrydžių akimirkomis, Danu-
tės Jakavavonienės „Lauktuvių iš 
Dzūkijos“ rinkinys, Druskininkų vi-
suomenės sveikatos biuro tabata 

treniruotė ir Sporto centro tinklinio 
įrangos pristatymas į renginį.

Suskaičiavus visų rungčių ben-
drus rezultatus, šiemet I-oji vie-
ta atiteko Stračiūnų komandai, 
II-oji – Leipalingio miestelio ben-
druomenės, o III-oji – Viečiūnų 
bendruomenės „Versmė“ koman-
doms. Jiems atiteko pramogos 
Druskininkų vandens parke, slidi-
nėjimas „Snow arenoje“, golfo pra-
moga „Vilkės“ golfo aikštyne. 

Vakare bendruomenės linksmi-
nosi ir šoko drauge su Nijole Pa-
reigyte.

Renginį organizavusi Druskinin-
kų vietos veiklos grupė – dėkoja 
renginio rėmėjams – UAB Drus-
kininkų sveikatingumo ir poilsio 
centrui AQUA“, UAB „Akvavita“, 
„Vilkės“ golfo klubui, partneriams –  
„Snow arena“, Druskininkų sporto 
ir Druskininkų kultūros centrams, 
Druskininkų savivaldybės pas-
laugų ūkiui, Visuomenės sveika-
tos biurui, Viečiūnų ir Leipalingio 
seniūnijoms, fotografams Živilei 
Laužikienei ir Antanui Ruginiui bei 
operatoriui Irmantui Dailidei.

„Mano Druskininkai“
informacija

Pirmųjų varžybų prizininkėmis tapo B. Baublytė, D. Radzevičiūtė ir S. Malinauskai-
tė/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Tarp vyrų geriausiai pasirodė K. Tamulevičius, A. Janeika ir L. Sadeckas/Ievos Do-
vidauskienės nuotrauka

Sąskrydyje dalyvavo Leipalingio, Viečiūnų, Neravų, Stračiūnų, Ricielių, Jovaišių, Švendubrės, Jaskonių ir Naujasodės, Bilso 
bendruomenių bei Druskininkų savivaldybės tarybos ir Administracijos atstovai/Živilės Laužikienės nuotrauka

Tądien surengtose varžybose netrūko gerų emocijų/Ievos Dovidauskienės nuotrau-
ka

Kartodromą Druskininkuose atidariusi sporto trenerė Indrė Burlinskaitė su sužadėti-
niu Liudu Vaisieta įsitikinę, kad dar įdomesnę pramogą daro ir autentiška „Snow Are-
nos“ aplinka/Ievos Dovidauskienės nuotrauka
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Darbui restorane „Romnesa“ 
Druskininkuose reikalingi virėjai.

 Darbas pamaininis. 
Kreiptis tel. 8 614  44445

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ 
jau dirba visomis savaitės 

dienomis. Iki malonaus 
susitikimo  4 km nuo Druskininkų, Vien-

kiemių g. 3, Jaskonys. 
Tel. +370 6060 0016

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

KEISTUMėME 
VIENO 

KAMBARIO BUTą 
GARDINO G. 
į SODyBą AR 

NAMą. 
Tel. 8 646 22367

įVAIRIOS 
MEDIENOS 
MALKOS: 

RąSTELIAIS, 
KALADėMIS, 
KAPOTOS. 

PRISTATOME 
NEMOKAMAI. 

TeL. 8 698 39795

Išnuomojamas kambarys ofisui arba 
panašiai veiklai Vytauto g. Tel. 8 654 35497
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Kodėl politikas kabinasi sau medalį už nebūtus žygdarbius?

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filialo stovykla  „Vasara su profesija“

REDAKCIJOS KOMENTARAS
Artėjant rinkimams, kai ku-

rie politikai, norėdami parody-
ti, kiek gerų darbų yra nuvei-
kę Lietuvai, o ypač to krašto, 
kuriame kelia savo kandidatū-
rą, žmonėms, nesidrovi viešai 
pasakoti nebūtas istorijas. Gal 
taip bandoma užpildyti iki tol vi-
sai tuščią nuveiktų darbų lente-
lę ir manipuliuoti rinkėjų nuo-
mone?

Šią savaitę viešoje erdvė-
je kandidatą į Seimą Vilių Se-
mešką pašlovino jo gražų įvaiz-
dį formuojantis socialinio tinklo 
profilis. Gal šis profilis yra su-
kurtas paties V. Semeškos ir 
administruojamas kartu su 
ypač artimais bičiuliais?

Paskyroje buvo išplatintos nuo-
traukos: vienoje – nugriautas bu-
vęs „Sakalo“ pastatas, o kitoje – V. 
Semeška, stovintis prie „Lidl“. Prie 
nuotraukų – užrašas, iš kurio gali-
ma aiškiai suprasti, kad būtent V. 
Semeška buvo pirmasis vadovas, 
kuris atvedė „Lidl“ į Druskininkus. 
Nors toks „Facebook“ postas yra 
akivaizdi politinė reklama, tačiau 
ko nepadarysi dėl mylimo draugo. 

Į šį įrašą netruko sureaguoti į re-
dakciją skambinę druskininkie-
čiai, kurie sakė neprisimenantys 
nė vieno realaus ir Druskininkams 
naudingo šio politiko atlikto darbo, 
o Druskininkų verslininkas Vidas 
Stašinskas sakė nuoširdžiai nusi-
juokęs, kai perskaitė, jog neva V. 
Semeška atvedė „Lidl“ į Druski-
ninkus. Juoktis jį privertė tai, kad 
būtent V. Stašinsko pastango-
mis „Lidl“ statys prekybos centrą 
Druskininkuose. 

Ponas Vidas sakė, jog V. Se-
meškos asmeniškai nepažįsta, šis 
su juo nėra bendravęs ir dėl „Lidl“ 
statybos Druskininkuose į V. Sta-
šinską niekada nesikreipė. 

„Tas žmogus, švelniai tariant, 
kalba netiesą. Prieš pusantrų 
metų „Lidl“ prekybos centrui pa-
siūliau savo sklypą. Tą, kuriame 
stovėjo „Sakalo“ kompleksas (Ne-
ravų ir Veisiejų g. sankryža).  Su-
sitarėme su šalia esančio sklypo 
savininku, sujungėme abu sklypus 

ir suformavome vieną naują skly-
pą, kuris labai tiko „Lidl“. Tai tokia 
tikroji „Lidl“ atėjimo į Druskininkus 
istorija“, – pasakojo V. Stašinskas. 

Verslininkas teigė, kad prie šio 
projekto įgyvendinimo labai daug 
prisidėjo Savivaldybė, operatyviai 
padėjusi sutvarkyti visus sklypo 
dokumentus, todėl „Lidl“ atėjimas į 
kurortą – spartus, be jokių trikdžių. 
Suderinti sprendiniai ir dėl išskirti-
nio naujojo prekybos centro dizai-
no – jis derės ir darniai įsilies į ben-
drą kurorto infrastruktūrą.

„Jei V. Semeška giriasi, galįs at-
vesti į Druskininkus investuotojus, 
tai tegul suranda pirkėją buvusiai 
„Nemuno“ sanatorijai. Dabar ir kai-
na sumažinta, ir geros įsigijimo są-
lygos“, – ironizavo V. Stašinskas. 

Tą patį įrašą socialinio tinklo pa-
skyroje perskaitęs meras Ričar-
das Malinauskas nenustebo.

 Jo žodžiais, šį žmogų visą gyve-
nimą lydi melas ir skandalai. Me-
ras prisiminė daugiau kaip dešim-
ties metų senumo istoriją, kai V. 
Semeška, atstovaudamas „Lidl“ 
perkybos tinklui, siūlė statyti pre-
kybos centro pastatą ant Ratnyčė-
lės kranto: „Kadangi tuo metu šis 
prekybos tinklas statydavo primy-
tyvios architektūros statinius, ne-
sutikau su tokiu variantu, nes tai 
būtų sudarkę kurorto vaizdą. Pa-
sakiau, kad, kol būsiu meras, tokio 
„tvarto“ Druskininkuose nebus.“

Jis teigė, jog dabar „Lidl“ stato 
ir subtilesnės architektūros pas-
tatus, naudoja geresnes medžia-
gas, todėl naujasis centras, kurį į 
Druskininkus atvedė vietos versli-
ninkai, derės prie kurorto urbanis-
tinės aplinkos.

O V. Semeškos verslo „vojažai“, 
susiję su „Lidl“ ir kitais projektais, 
buvo ne kartą aprašyti naciona-
linėje spaudoje. „Kauno diena“ 
prieš ketverius metus plačiai apra-
šė istoriją, kai dėl abejotinų žemės 
sklypų, neva skirtų „Lidl“ statybai 
Kauno regione,  pirkimo sandorių 
V. Semeška buvo įsisukęs į teis-
mų karuselę. Žiniasklaidoje buvo 
keliamas klausimas, ar tuometinis 
verslininkas V. Semeška buvo są-

žiningas žemės savininkų atžvil-
giu? 

2016 metais V. Semeška atsisa-
kė atsakyti į laikraščio „Kauno die-
na“ užduotus klausimus ta tema. 
Dabar, atsakydamas „Mano Drus-
kininkai“ redakcijai, daug ką nuty-
lėdamas, manipuliuoja žodžiais: 
„Pažymiu, kad joks sandoris dėl 
sklypo pardavimo UAB „Lidl“ tin-
klui Kaune nėra žlugęs, jokių teis-
mų dėl tokio sklypo nebūta nei 
tarp manęs ir UAB Lidl, nei tarp 
bendrovės UAB ViLO, kurioje bu-
vau anuomet vienu iš akcininkų.“ 
Taip, su „Lidl“ V. Semeška nesiby-
linėja. Bet ir nebedirba ten...

Viešojoje erdvėje kalbama, jog 
V. Semeška „Lidl“ parduotuvių 
statybai Lietuvoje buvo pripirkęs 
itin brangių sklypų, kurių kaina šio 
tinklo savininkams – vokiečiams – 
pasirodė per didelė.

 Kas galėtų paneigti, kad būtent 
dėl šios priežasties „Lidl“ kele-
riems metams sustabdė savo plė-
tros planus Lietuvoje?

Išskirtiniai jo „verslumo“ suge-
bėjimai taip pat buvo aprašyti na-
cionalinėje spaudoje, kai, dirbda-
mas vienoje iš įmonių, jis nurodė 
už įmonės pinigus nupirkti per 12 
tūkst. bankrutuojančios akcinės 
bendrovės „Švenčionėlių grūdai“ 
akcijų – po 9 litus už akciją. Pasi-
rodo, jų vertė tebuvo 0,2 lito už ak-
ciją, nes tai buvo bankrutuojančios 
bendrovės akcijos. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
sprendimu V. Semeška privalėjo 
atlyginti Vokietijos bendrovei pa-
darytą žalą (108 tūkst. litų žalą ir 
per 8 tūkst. litų teismo išlaidų). 

Kadangi kandidato nuveiktų dar-
bų lentelė – dar pustuštė, tai, ko 
gero, toje pačioje jo bičiulių soci-
alinio tinklo paskyroje gali atsiras-
ti istorija, kaip kandidatas įskun-
dė spaudai savo buvusią vadovę 
– VRK pirmininkę – dėl neva daž-
nų jos komandiruočių. 

Gal bus aprašyta ir istorija, kaip 
kandidatas į Seimą teismuose 
bandė išsikovoti sau didesnę algą, 
nors įstatyme buvo aiškiai api-
brėžta apmokėjimo už darbą VRK 

tvarka?
Kas galėtų paneigti, kad pasiro-

džiusiais postais  bandoma mani-
puliuoti druskininkiečių jausmais 
ir į kandidato darbų lentelę įrašy-
ti bent vieną neva nuveiktą darbą, 
kurio iš tikro nėra?

Ar socialiniuose tinkluose nebus 
pamiršta istorija, kaip kandidatas 
V. Semeška bandė visai Lietuvai 
įrodyti, jog galima vienu metu pa-
togiai sėdėti ant dviejų kėdžių – 
VRK ir Savivaldybės tarybos na-
rio? 

Ko gero, nesvarbu ir tai, kad ta 
istorija tarpusavyje sukiršino ir pa-
čius partijos bičiulius? 

O gal bus postas ir apie V. Se-
meškos vidurinio mokslo baigimo 
atestatą? 

Gal įvyks stebuklas ir atesta-
to kopija atsiras socialiniuose tin-

kluose? Nejaugi pats V. Semeška 
ir jo bičiuliai pamiršo, kad kandida-
to veiklos viešinimas socialiniuose 
tinkluose yra politinė reklama, kuri 
turi būti tinkamai pažymėta, kad 
socialinių tinklų vartotojai žinotų 
apie manipuliavimą jų jausmais?

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du parašytas, neretai nenurodant konkre-
taus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis 
į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindin-
čius redakcijos nuostatas/Žurnalistikos en-
ciklopedija

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

Druskininkų savivaldybė, rūpin-
damasi vaikų fizine ir psicholo-
gine sveikata pandemijos metu, 
suteikė jauniesiems druskinin-
kiečiams ypatingą dovaną – dau-
gybę vasaros stovyklų. Jų metu 
vaikai pagaliau galėjo laisvai ir 
nebijodami daryti būtent tai, ko 
buvo išsiilgę labiausiai: leisti lai-
ką su bendraamžiais, po suma-
žėjusio fizinio krūvio vėl aktyviai 
poilsiauti įvairiomis formomis, 
įgyti naujų, neišdildomų patirčių 
bei išmokti naudingų, praktinių 
dalykų, praversiančių kasdienia-
me gyvenime.

Vaikų vasaros stovyklą „Vasara 
su profesija“, finansuotą neforma-
liojo vaikų švietimo programų vasa-
ros metu lėšomis, organizavo Pro-
fesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filialas. Šios stovyklos 

koordinatorė, Profesinio mokymo 
centro „Žirmūnai“ Druskininkų filia-

lo specialistė Jurgita Grigaitė sako, 
kad „Vasarą su profesija“ pasirinko 
net 30 savivaldybės mokyklų mo-
kinių nuo 10 iki 16 metų: „Mūsų or-
ganizuota stovykla buvo išskirtinė 
– joje mokiniai  galėjo „pasimatuoti“ 
virėjo, padavėjo bei barmeno profe-
sijas viešbučių ir restoranų sektori-
niame praktinio mokymo centre. Dėl 
to mes organizavome jiems prakti-
nių užsiėmimų – visų mėgstamų ki-
binų gaminimą, kvapnių sausainių 
kepimą, taisyklingą ir estetišką pa-
tiekalų patiekimą, stalų serviravimą“.

Profesinio mokymo centro „Žirmū-
nai“ Druskininkų filialo psichologė 
L. Pigagaitė stovyklautojams vedė 
mankštą su jogos elementais, disku-
tavo su jais apie mitybą, mokė rink-
tis gerą maistą, o viešbučių ir res-
toranų sektorinio praktinio mokymo 
centro kavinės „Laurea“ kolektyvas 
lepino vaikus sveikais ir maistingais  
patiekalais. 

Stovyklos metu mokiniai aplankė 
Birštono ir Alytaus kraštotyros mu-
ziejus, gėrėjosi Nemuno vingiais 
nuo aukščiausio Lietuvoje Birštono 
apžvalgos bokšto, Alytaus miesto 

kino teatre „Dainava“ žiūrėjo kino fil-
mus, sportavo UNO nuotykių parke.

„Ypatingai džiugina tai, kad keletas 
stovyklautojų iš tiesų susidomėjo jų 
išbandytomis profesijomis ir planuo-
ja ateinančiais mokslo metais rinktis 
neseniai atsiradusią naujovę – gali-
mybę kartu mokytis ir bendrojo la-
vinimo mokykloje, ir Profesinio mo-
kymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų 
filiale. Taigi mokiniai įgis ir profesinę 
kvalifikaciją, ir baigs bendrojo lavini-
mo mokyklą tuo pačiu metu“, – sakė 
Jurgita Grigaitė.

Buvimas gamtoje, praktiniai užsi-
ėmimai, išvykos ir sportas suarti-
no stovyklautojus, todėl, pasibaigus 
stovyklai „Vasara su profesija“ išsi-
skirti tiesiog nesinorėjo. 

Smagiai ir turiningai praleidę laiką 
su bendraamžiais, pasisėmę žinių ir 
įgiję naujų, naudingų gebėjimų vai-
kai žadėjo tokią stovyklą, esant gali-
mybei, rinktis ir kitais metais. 

Kviečiame atrasti savąją profe-
siją Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Druskininkų filiale. 
Galite rinktis modulines profesinio 

mokymo programas: staliaus-dai-
lidės (2 m.), automobilių elektros 
įrengimų remontininko (2 m.), so-
cialinio darbuotojo padėjėjo (2 
m.), masažuotojo (2 m.), slaugyto-
jo padėjėjo (1 m.), siuvėjo (2 m.), 
virėjo (1 m.), padavėjo ir barmeno 
(1 m.) programas.

Visus, norinčius mokytis, kviečia-
me registruotis profesinis.lamab-
po.lt. Pirmasis priėmimo etapas 
vyksta iki rugpjūčio 7 d. (stojan-
tiems po 10 kl.), iki rugpjūčio 12 d. 
(stojantiems po 12 kl). Daugiau in-
formacijos ir pagalba, pildant pra-
šymus, tel. + 370 679 70 770, el. 
p. druskininkai@mczirmunai.lt/
www.mcdruskininkufilialas.lt. Jeigu 
Jums kyla klausimų pildant prašy-
mą LAMA BPO sistemoje, kviečia-
me atvykti į PMC, (Vilniaus al. 30, 
Druskininkai). Priėmimo klausimais 
konsultuojame kiekvieną darbo die-
ną nuo 9 iki 16 val.

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Druskininkų filialo 

informacija

Įrašas socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kuriame vienam politikui mėginama 
priskirti nebūtus nuopelnus( rinkiminiu laikotarpiu jo nuotraukos publikuoti negalime) 
druskininkiečiams sukėlė tik šypsenas

Stovyklautojai Birštono apžvalgos bokšte/Asmeninio archyvo nuotrauka Stovyklos „Vasara su profesija“ akimirka/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kibinų gamybos procesas sektoriniame praktinio mokymo centre/Asmeninio archy-
vo nuotrauka



2020 m. rugpjūčio 6 d.                                                           Savaitraščio Nr. 2668

Kokybiškas buto remontas, santechnika, vonių 
restauravimas. Tel. 8 607 38627

Skubiai parduodu 6 arų žemės sklypą  5 km nuo 
Druskininkų miesto, Jaskonių kaime,  Miglos g. 

4. Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvena žmonės. 
Tel. 8 618 14474

 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

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

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

Tel. 8 673 93725

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Autoservisui reikalingas automechanikas remon-
tuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Visi santechnikos ir kanalizacijos 
darbai. Tel. 8 656 21154

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988 

Parduodami:
Pianinas „Ryga“, mažai naudotas;

automobilis „Renault Espace“: 1995 m., dyzelis. 
Tel.  8 686 69521

Norime pasidalinti džiugia naujiena!
Sanatorijoje „Belorus“ Druskininkuose veiklą atnau-
jino keletas gyventojams ir miesto svečiams svarbią 
paslaugą atliekančių kabinetų:

• ultragarso kabinetas (atlieka: skydliaukės, krūtų, 
  pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės ir prostatos    
  echoskopiją),
• rentgeno kabinetas.
• Yumeiho  terapija.
Taip pat galite pasimėgauti kosmetologo paslaugomis, 
SPA masažais,  limfodrenažu, haloterapija, purvo vo-
niomis bei kitomis gydomosiomis ir SPA procedūromis.

Laikus į procedūras galite rezervuoti tel. 8 697 23622
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GUODA GEDVILAITĖ 
fortepijonas, klavišiniai

MOTIEJUS BAZARAS 
fortepijonas, klavišiniai

MYKOLAS BAZARAS 
bosas, klavišiniai

BENEDIKTAS BAZARAS
mušamieji, klavišiniai 

K. DINEIKOS SVEIKATINGUMO PARKE

2-jų dalių muzikos ir etiudų spektaklis

PROGRAMOJE: 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
MIŠKE

Ottorino Respighi
ROMOS PUŠYS

Džiazo aranžuotės:
Antonio Vivaldi / Günter Noris
METŲ LAIKAI

2020 08 21 20.00 val. 

Jau tik varstas iki namų. Vėl girdi pušų šnibždesį, tokį rimtą, taip kalbantį tau kažką. Nieko 
nesupanti taip gerai, kaip to šlamesio. Tas jausmas išsilieja ir poema Miške ... prasideda 

tyliais, plačiais akordais, kaip kad tylus ir platus yra mūsų lietuviškų pušų ošimas.

                                                                                                          (pagal M. K. Čiurlionį)

Vaidybiniai etiudai 
   

Smėlio džiazas     

PLANUČIŲ-BUKOVSKIŲ ŠEIMA: 
Stasys, Maria, Raigardas, Lada, Vera, Mark

Šiuolaikinio šokio studija OPUS

JURGITA MINDERYTĖ

Simfoninė poema fortepijonu keturiomis rankomis:

Č
i
u
r
l
i
o
n
i
u
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NUOLATINIAM DARBUI 
REIKALINGI STALIAI. 
Tel. + 370 685 46006, 

+370 659 13031
UAB Dzūkija

IŠSAMUS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ IŠTYRIMAS 

PAŽANGIAUSIA MEDICININE ĮRANGA

Profesionali gydytojų kardiologų komanda atlieka:

• Širdies echoskopiją
• Kaklo kraujagyslių echoskopiją
• Kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimą ir kulkšnies-

žasto indekso nustatymą
• Dozuoto fizinio krūvio mėginį (veloergometriją)
• Bioimpedanso tyrimą (skysčių kiekiui, šlapimą varančių 

vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio 
koreguojančiam gydymui nustatyti)

• 24 val. ir 48 val. kraujo spaudimo monitoravimą
• 24 val. ir 48 val. holterio monitoravimą
• Medikamentinio gydymo parinkimą ir atitaikymą

VIZITAS PAS GYDYTOJĄ 1–2 SAVAIČIŲ LAIKOTARPIU

IŠTYRIMAS – VIENO APSILANKYMO METU

+370 623 49997
Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Konsultacijos lietuvių, rusų, anglų kalbomis!

Informacija gyventojams, 
gaunantiems ES paramą

Nuo rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 21 d. labdaros ir paramos fon-
das „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturin-
tiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kvie-
čiami pateikusieji prašymus iki š. m. liepos 14 d. 

Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar ki-
taip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis saugaus 
bent 2 metrų atstumo.

Parama dalinama:
- Druskininkuose, Baravykų g. 1 – rugpjūčio 12, 13, 17, 19, 20 d. 

17.00-19.00 val.
- Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – rugpjūčio 11, 18 d. 17.00-18.30 

val.
- Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – rugpjūčio 14, 21 d. 16.30-18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Profesionalių gydytojų odontologų komanda 
– Druskininkų šeimos klinikoje

Druskininkų šeimos klinikoje, užtikrindami pacientų ir darbuotojų sau-
gumą, odontologijos paslaugas teikia profesionalių gydytojų odontolo-
gų komanda: gydytoja odontologė Danguolė Baltrušaitienė, gydytojas 
odontologas Adomas Sabulis (atvykstantys iš Kauno miesto), gydyto-
ja odontologė Aida Varanauskaitė ir burnos higienos specialistas Ais-
tė Augaitė. 

Klinikoje atliekamos šios odontolojos paslaugos:
• dantų protezavimas ir implantavimas (ir pagal TLK kompensaciją)
• terapinis gydymas 
• endodontinis gydymas (dantų kanalų gydymas)
• dantų šalinimas ir kitos chirurginės procedūros
• vaikų odontologija (esame ypatingai draugiški vaikams)
• profesionali burnos higiena 

Gydytojų konsultacijai ir tolimesniam gydymui galima užsiregis-
truoti  tel. +370 696 91699 arba atvykus adresu: Sveikatos g. 30B, 
Druskininkai.

Druskininkų šeimos klinikoje odontolo-
gijos paslaugas teikia profesionalių gy-
dytojų odontologų komanda/Asmeninio 
archyvo nuotrauka
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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

LTD „Darauda“
SIŪLOME DARBą TARPTAUTINIŲ REISŲ

VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS
(CE kategorija, 95 kodas),

LIETUVA-ČEKIJA-LIETUVA.
Darbo užmokestis 1200-1400 Eur.

Tel. +370 616 30901

Gamybos įmonei nuolatiniam darbui reikalingas 
darbuotojas (-a). Atlyginimas – nuo 650,0 Eur,

 neatskaičius mokesčių. 
Daugiau informacijos 
Tel. +370 698 35660,

CV siųsti info@paviljonupasaulis.lt

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

Rugpjūčio 7 d. 16 val. Edu-
kacinė popietė „Vasaros aki-
mirkos“, Viešosios bibliotekos 
Viečiūnų padalinys

Rugpjūčio 7 d. 16 val. M. 
K. Čiurlionio namų-muziejaus 
sode (M. K. Čiurlionio g. 35, 
Druskininkai) koncertas „Sve-
čiuose pas M. K. Čiurlionį. Kaja 
ir Klėja Kašubaitės“. Programo-
je – M. K. Čiurlionio, L. van Bet-
hoveno, F. Chopino, F. Listo, P. 
Čaikovskio, S. Rachmanino-
vo, S. Prokofjevo, A. Šendero-
vo kūriniai. Koncertą pristatys 
mergaičių mama, pianistė, VšĮ 
Muzikos galerija vadovė Rūta 
Mikelaitytė-Kašubienė

Rugpjūčio 8 d. 16 val. pi-
anistų Jono Šopos ir Medei-
nės Mickevičiūtės koncertas 
M. K. Čiurlionio namų-muzie-
jaus sode (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai). Programoje 
– M. K. Čiurlionio, S. Rachma-
ninovo, D. Šostakovičiaus, S. 
Prokofjevo, I. Parnarauskaitės, 
Aleksaitės, F. Listo, Gershwin-
Say kūriniai. Koncertas moka-
mas!

Rugpjūčio 11 d. 17 val. M. K. 
Čiurlionio namuose-muzieju-
je (M. K. Čiurlionio g. 35, Drus-
kininkai) Ramintos Lampsaty-
tės knygos „Marijona stebuklų 
šalyje“ apie Marijoną Rakaus-
kaitę pristatymas. Renginyje 
dalyvaus knygos autorė, kny-
gos iliustratorė, mecosopranas 
Shlomit Yeshayahu (Izraelis) ir 
tenoras Alejo Ruiz (Argentina)

Rugjūčio 11-14 d. Ama-
tų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) vyks tapybos 
ant šilko pleneras „Šilko fiesta“: 
rugpjūčio 13 d. 17 val. nemo-
kami edukaciniai užsiėmimai 
suaugusiems Amatų centro 
kiemelyje (būtina išankstinė 
registracija tel. 8 671 76108), 
rugpjūčio 14 d. 17 val. plene-
ro dalyvių kūrybos darbų paro-
dos pristatymas

Rugpjūčio 12 d. 17 val. Nau-
jų knygų pristatymas vaikams 
„Vasara linksmesnė su knyga“ 
,Viešoji biblioteka (V. Kudirkos 
g. 13)

Rugpjūčio 12 d. 20 val. Pia-
nisto Motiejaus Bazaro koncer-
tas M. K. Čiurlionio namų-mu-
ziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 
35, Druskininkai). Programoje 
– M. K. Čiurlionio, L. van Betho-
veno, M. Ravelio, A. Skriabino 
kūriniai. Koncertas mokamas!

Rugpjūčio 14 d. 13 val. Infor-
macinė valandėlė „Žolinės ma-
gija“ (Viešosios bibliotekos Lei-
palingio padalinys) Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplie-
rinės bažnyčioje – Sakralinės 
muzikos ciklas „Čiurlioniškąją 
stygą palietus“ 

Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 
19.30 val. Aušra Liutkutė (so-
pranas), Andrius Pleškūnas 
(altas), festivalio „Sugrįžimai 
2020“ dalyvė Vilmantė Kaziuly-
tė (fleita, Belgija), Jarūnė Bar-
kauskaitė (vargonai)

Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 
19.30 val. Saulė Šerytė (me-
cosopranas, Austrija), Viktorija 
Marija Zabrodaitė (fleita), Dai-
nius Sverdiolas (vargonai)

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

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Renginiai
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363

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

Paminklai, kapaviečių 
tvarkymas, senų kapaviečių 

restauravimas, teraso 
   gaminiai. 

       Tel. 8 604 08111

Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.

Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

ir atminty gyva išlieka…

Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Arūną Večkį. Tegul Jus lydi stiprybė ir dvasios paguoda šią skaudžią 

netekties valandą.
Druskininkų savivaldybė ir Taryba

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?

Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.

Mirus Nomedai Ginkuvienei, nuoširdžiai užjaučiame mama 
Eglę Leonienę ir visus artimuosius.

„Atgimimo” mokyklos mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai”

Visada Ji liks su Jumis,
nors žodžiais ir neprakalbės.

Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos,
bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos...
Nuoširdžiai užjaučiame dukrą ir anūkus, mirus Irenai Kaziavinienei

„DNSB „Dobilas“ gyventojai

Visada Mama liks šalia,
nors žodžiais ir neprakalbės:

pavasarį – žieduose švelniuose,
rudenį – lapų šlamesy.

Dėl mylimos mamytės mirties Arūną Večkį nuoširdžiai užjaučia 
UAB „Augusto spauda“

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

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

Dėl Tėvelio mirties užjaučiame Robertą Narauską.
 

Leipalingio medžiotojų būrelio nariai

Ir vienąkart, pavasari, 
Tu vėl atjosi drąsiai. 
O mylimas pavasari, 
Manęs jau neberasi. 

                                                                             (S. Nėris)     
Išėjus į Amžinybę mylimai dukrai ir seseriai Nomedai, nuoširdžiai 

užjaučiame Eglę Leonienę ir Aušrą Jančiulienę
V. ir J. Žūkai

Begalinė upė Dievo laiko 
Supa amžinų dienų gelmes... 
Jo ranka jos amžių srovę laiko 

Ir jo rankoj esam jūs ir mes.
                                                                       (Bernardas Brazdžionis)     

Tegul didelį liūdesį bei gėlą, į Amžinybę išėjus mylimai Mamai, 
sušvelnina mūsų nuoširdi užuojauta, draugiška atjauta ir 
palinkėjimas dvasios stiprybės.

Druskininkų švietimo centro 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

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Parodos
Iki rugpjūčio 14 d. Spaudi-

nių veiks paroda „Lietuva isto-
rijos vingiuose“ (Viešoji biblio-
teka (V. Kudirkos g. 13)

Iki rugpjūčio 15 d. Druski-
ninkų miesto muziejaus galeri-
joje (M. K. Čiurlionio g. 37) vei-
kia Evelinos Jaskelevičiūtės 
tapybos paroda „Simbiozė“

Iki rugpjūčio 20 d. V. K. Jo-
nyno galerijoje eksponuojama 
Ritos Rimšienės paroda „Laike 
kintantys atspindžiai“ (Turistų 
g. 9, Druskininkai)

Rugpjūčio 6-28 d. Ama-
tų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) veiks respubli-
kinė tradicinės puodininkystės 
paroda „Puodų turgus“

Iki rugpjūčio 30 d. V. K. Jo-
nyno galerijoje veiks Gerar-
do A. S. Šatūno vitražų paro-
da „Abstrakcija“ (Turistų g. 9, 
Druskininkai)

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlio-
nio namuose-muziejuje ekspo-
nuojama Ričardo Dailidės par-
oda „Čiurlionio namų trauka“ 
(M. K. Čiurlionio g. 35, Druski-
ninkai)

Iki rugsėjo 6 d. M. K. Čiurlio-
nio namuose-muziejuje ekspo-
nuojama paroda „Knygelė ne-
kaltoji arba visu greičiu pirmyn 
į šviesųjį rytojų“ (M. K. Čiurlio-
nio g. 35, Druskininkai)

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „Stanislavas Mo-
niuška – aštuoniolika kūrybos 
ir meilės metų Vilniuje“, skirta 
kompozitoriaus S. Moniuškos 
200-osioms gimimo metinėms 
(M. K. Čiurlionio g. 59)

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

Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 
19.30 val. Aušra Liutkutė (so-
pranas), Andrius Pleškūnas 
(altas), festivalio „Sugrįžimai 
2020“ dalyvė Vilmantė Kaziu-
lytė (fleita, Belgija), Jarūnė 
Barkauskaitė (vargonai)

Rugpjūčio 15 d., šeštadie-
nį, 19.30 val. Saulė Šerytė 
(mecosopranas, Austrija), Vik-
torija Marija Zabrodaitė (fleita), 
Dainius Sverdiolas (vargonai)

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame 
Druskininkų ligoninės 

rentgeno kabineto, 
„Affidea“ ir UAB „MCT 

kompiuterinė tomografija“ 
kolektyvams, giminėms ir 

artimiesiems, krikšto
 vaikams Linutei ir Edgarui, 

laiptinės kaimynams, 
draugams, pažįstamiems ir 
visiems, buvusiems šalia, 

palydint į paskutinę kelionę 
Svajūną Čebatorių. 

Adelė Čebatorienė, 
brolis Tomas ir dukra Ugnė

 Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0005:721), esančio 
Švendubrės g.  12, Švendubrės kaime, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.  
savininkės  A.G. (mirusi) turto paveldėtojus ,  kad   UAB ,,Dzūkijos 
matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-884) 2020-08-18 nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr. 3865/0005:489), esančio  Švendubrės g. 14, Švendubrės kaimas, 
Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.  Su savimi tu-
rėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
    Prireišsamesnės informacijos, prašome kreiptis į  UAB ,, Dzūkijos 
matininkai“
adresu  Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu vidast26@gmail.com arba te-
lefonu +370 686 36855.

Informuojame, kad 2020-08-19 d. nuo 14.30 val. bus ženklinamos-paro-
domos žemės sklypo s/b „Raigardas“ Nr.258,  (kad. Nr. 1501/0010:258), 
esančio Druskininkų m., Pušų g. 4, ribos. Gretimo žemės sklypo proj. 
Nr. 260, (kad. Nr. 1501/0010:260), esančio Druskininkų m., Rasos g. 
21, savininkės pil. J. L., išvykusios  į Jungtinę Karalystę patikėtinius ar 
įgaliotus asmenis  prašome dalyvauti žemės sklypo proj. Nr. 258,  (kad. 
Nr. 1501/0010:258) ribų ženklinimo metu arba  susisiekti su UAB „Ge-
odeziniai tyrinėjimai“ matininku Ričardu Zakaru. Kontaktai: Kalvarijų g. 
98-31, Vilnius, tel. 861576082, el. p. geodtyr@gmail.com

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 17 d.:
9 30 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 3878/0001:184), esan-
čio Senų jų Viečiūnų g. 5, Viečiūnai, Druskininkų sav., kadastri-
niai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
3878/0001:201) savininkus;
13 00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 3878/0001:175), 
esančio Viečiūnai, Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Kviečia-
me dalyvauti gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 3878/0005:201, kad. Nr. 
3878/0005:166) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. 
Tel. 8 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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2020.08.08 d.
Šeštadienis

2020.08.07 d.
Penktadienis

2020.08.09 d.
Sekmadienis

2020.08.10 d.
  Pirmadienis

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 Pasaulio teisuoliai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Atgal į ateitį.
00:15 Vargdieniai.
02:45 Šoka Lietuva (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kultūros diena. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva (kart.).
05:15 Seselė Beti. 

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Džiunglių knyga“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS 

„Iksmenai. Apokalipsė“.
00:05 „Lemtingas posūkis 3”.
01:50 „Šeimos susitikimas“.
03:40 „Atominė apokalipsė“.
05:10 „Naujakuriai“.

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

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 Pabėgimo 

planas 2.
22:55 Mano motinos prakeikimas.
00:55 Tempk jį čia! 
02:40 Pavojingas sandėris.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas”.
06.30 Pagaliau savaitgalis. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.

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

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mobilusis.
23:20 Spąstai.
01:10 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:50 „Visa menanti“.
03:35 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis. 
06:20 Pasaulio puodai. 
07:15 Bebė ir Tina. Beviltiškai užke-

rėti.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Prie Gangos su Sue Perkins.
12:40 Pasaulio dokumentika. Loty-

nų Amerikos platybėse .
13:25 Jaunasis Montalbanas.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Star-

kumi. 
22:30 Smūgis žemiau juostos 2.
00:10 Atgal į ateitį.
02:05 Dabar tavo eilė.
03:35 Atspindžiai. 
04:00 Šoka Lietuva (kart.).
04:10 Bebė ir Tina.

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. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Seren-

getis.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. Lietuva – Pran-
cūzija.

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).

18:00 Duokim garo.
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Premjera. Otilijos fon Faber-

Kastel istorija.
23:00 Sangailės vasara. 
00:30 Kino žvaigždžių alėja. Flečas.
02:05 Romų genocido dienai. Juo-

dasis paukštis. 
03:00 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. Lietuva – Pran-
cūzija. 

03:55 Šventadienio mintys. 
04:20 Smūgis žemiau juostos 2. 

N-14. (subtitruota, kart.).

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.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
18.00 Žinios.
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Tigro medžioklė”.
20.00 Žinios.
20.30 „Moteriškas apiplėšimas”.
21:30 „Moteriškas apiplėšimas”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Tigro medžioklė”.
04.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
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 „Sveiki atvykę“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Gnomai“.
12:40 „Druska brangesnė už auksą“.
14:20 „Žiurkių lenktynės“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Garfildas 2“.
21:10 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Pirmoji eskadrilė“.
00:05 „Markas Feltas. Žmogus, su-

griovęs Baltuosius rūmus“.
02:05 „Dešimt su puse”.
05:00 „Naujakuriai“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
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 – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Siuntėjas“.
23:55 „Majų baikerių klubas“.
01:15 „Einšteinas“.
02:05 „Legendos“.
02:55 „Imperija“.
03:50 „Majų baikerių klubas“.
05:00 „Kietuoliai“.
05:20 „Naujakuriai“.

06:55 „Stivenas Visata“.
07:40 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.

08:25 „Monstrai prieš ateivius“.
08:50 „Tomo ir Džerio šou“.
09:15 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:40 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Volisas ir 

Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas.
11:50 Trys nindzės imasi veikti.
13:35 „Ponas Bynas“.
14:40 Vagis policininkas.
16:35 Auksinis berniukas.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kaip prisijau-

kinti slibiną.
21:25 Klasės susitikimas. Berniukai 

sugrįžta.
23:30 Asai.

01:30 Pabėgimo planas 2.
03:05 Programos pabaiga.

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

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

08:25 „Monstrai prieš ateivius“.
08:50 „Tomo ir Džerio šou“.
09:15 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:40 „Tinginių miestelis“.

11:40 Tėčio dienos stovykla.
13:30 Policininkai ir Robersonai.
15:25 Adamsų šeimynėlė.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Jupiterė. Pabudimas.
22:00 Išžudyti visus.
23:55 Klasės susitikimas. Berniukai 

sugrįžta!
01:35 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmi-
mas”.

20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Skonio reikalas. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmi-
mas”.

04.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
06.00 „Gluchariovas”.

06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Lituanos Locos. 
10:00 „Geriausi šuns drau-

gai“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus gali-

mybės“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-

si“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Ketvirtojo 

Reicho aušra.
23:35 AŠTRUS KINAS Pelkių pa-

baisa.
01:20 „Kriminalinė Maskva“.
02:10 Mobilusis.
03:40 Programos pabaiga. 2020 m.

06:30 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 

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

09:00 Galiūnai. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus gali-

mybės“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-

si“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksi-

ka“.
22:45 „Sūnus paklydėlis“.
23:40 „Fargo“.
01:45 Ketvirtojo Reicho aušra.
03:25 Pelkių pabaisa.
04:55 Programos pabaiga. 2020 m.

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 Keliauk su reporteriu. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Partizanų keliais. 
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.

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

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

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 Siuvėjas 

iš Panamos.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Išžudyti visus.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:35 „Kalnietis“.
05:25 Programos pabaiga.

11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija.
00:30 Stop juosta (su vertimu į ges-

tų k.). 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti.

06:30 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis”.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6”.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Žalioji byla“. 
11:30 „Daktaras Dolitlis“.
13:10 „Romanas su brangakmeniu“.
15:20 „Eragonas“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslapčių kny-
ga“.

22:00 VASAROS VAKARO KINO 
TEATRAS „Septynios seserys“.

00:35 „Iksmenai. Apokalipsė“.
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2020.08.11 d.
 Antradienis

2020.08.12 d.
 Trečiadienis

2020.08.13 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. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
 00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stilius. 
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 (kart.).
05:15 Seselė Beti.

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 (Ne)emigrantai. Socialinė do-

kumentika. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Gimę tą pačią dieną. 

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 Pasaulio puodai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Laikinosios sostinės fenome-

nas. Mstislavas Dobužinskis Valsty-
bės teatre. 

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti.

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

06:55 „Žuvėliokai“.
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 – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Meilės priesaika“.
00:10 „Majų baikerių klubas“.
01:15 „Einšteinas“.
02:10 „Legendos“.
03:00 „Imperija“.
03:50 „Majų baikerių klubas“.

04:50 „Kietuoliai“.
05:10 „Naujakuriai“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės 

meistrai“.
06:55 „Žuvėliokai“.
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 – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Dangaus karalystė“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Dangaus karalystė“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „Legendos“.
02:50 „Imperija“.
04:30 „Kietuoliai“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:35 „Einšteinas“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės 

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

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 Nura-

šytieji.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Pašėlę vyrukai 2.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
05:10 „Kalnietis“.
05:57 Programos pabaiga.

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

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 Bjau-

ri tiesa.
00:25 „Mirtinas ginklas“.
01:20 Nurašytieji.
02:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. VDU karta. 
04:55 RETROSPEKTYVA. 
05:30 Programos pabaiga.

21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
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 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos”.
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Kryptys LT. 
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 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:00 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
08:55 „Ekstrasensai tiria“.
09:55 „Kobra 11“.
10:55 „Reali mistika“.
11:55 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
12:55 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Viską prisiminti.
23:20 „Jūrų pėstininkai“.
01:10 „Narkotikų prekeiviai. Meksi-

ka“.
02:10 „Sūnus paklydėlis“.
02:55 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:40 „Visa menanti“.
04:25 Programos pabaiga. 2020 m.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:50 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Desperado.
23:10 Viską prisiminti.
01:25 „Būk ekstremalas“.
02:15 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:00 „Visa menanti“.
03:45 Programos pabaiga. 

09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Priešas už vartų.
23:40 Desperado.
01:40 „Būk ekstremalas“.
02:30 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:15 „Visa menanti“.
04:00 Programos pabaiga. 

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

sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.

19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti.

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

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 Pašėlę 

vyrukai 2.
01:25 Siuvėjas iš Panamos.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:50 „Kalnietis“.
05:40 Programos pabaiga.

meistrai“.
06:55 „Žuvėliokai“.
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 – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Karaliaus vardu 2. Du pasauliai“.

23:55 „Majų baikerių klubas“.
01:15 „Einšteinas“.
02:05 „Tironas“.
02:55 „Imperija“.
03:50 „Majų baikerių klubas“.
04:55 „Kietuoliai“.
05:20 „Naujakuriai“.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas“.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Grilio skanėstai. 
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 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

07:35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.

08:35 „Ekstrasensai tiria“.
09:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rydiko kronikos. Sugrįžimas.
23:20 Priešas už vartų.
01:50 „Būk ekstremalas“.
02:40 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:25 „Visa menanti“.
04:10 Programos pabaiga. 2020 m.
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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 10953Brangiai 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

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 

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. 

Tel. 8 650 23988

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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, 
areštuotas). 
Sutvarkau 

dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai.
 Tel. 8 687 41202 

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

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

Nuomoja 3.15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą. 
Tel. 8 78 43912

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

Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, dėl 

kompensacijos (1000 Eur) perkant naują transpor-
to priemonę (automobilį, motorolerį, paspirtuką). 

Tel. 8 613 91192, Druskininkai
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas 22 arų namų val-
dos sklypas puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyven-vietėje Viečiūnuose, 
komunikacijos, puikus priva-
žiavimas. Kaina – 18 500 Eur.  
Tel. 8 624 69222

Pylimo g. parduodamas 9 a skly-
pas Nr. 68. Sklypas yra kraštinis, 
lygus, be medžių ir duobių. Kaina 
–12 000 Eur. Tel. 8 686 07798

Namų valdos sklypas 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m.  
Tel. 8 682 98506

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

Parduodama sodyba Varėnos raj. 
Žeimių k. gražioje ramioje vietoje, 
sklypas ribojasi su Nemunu, šalia 
sodyba, teka upelis. Yra sodas ir 
kiti ūkiniai pastatai, didelis gara-
žas.  Žemės sklypo plotas – 6, 
4100 ha, iš jo miško žemės plotas 
– 1, 2500 ha. Tel. 8 611 32291

Lazdijų r. Gudelių kaime nebran-
giai parduodama sodyba su 52 
arais žemės. Tel. 8 673 77414

6 arų sodo sklypas su nameliu 
Viečiūnuose Paparčio g. 27-19. 
Tel. 8 615 51873

Parduodu 4 hektarus ir 40 arų 
žemės Randamonių kaime (12 
km nuo Druskininkų), yra miškas, 
tvenkinys. Tel. 8 641 06802

Nuoma

2 kamb. butas Gardino g. 1 aukš-
te. Atskiras įėjimas, 38 kv. m. 
Kaina – 200 Eur + mokesčiai.                               
Tel. 8 611 48844

Išnuomojamas garažas Baltašiš-
kėje. Tel. 8 600 19611

2 kambarių butas M. K. Čiurlionio 
gatvėje priešais „Iki“ parduotuvę. 
Kaina – 230 Eur + mokesčiai.  
Tel. 8 672 20569

Išnuomojamas trijų kambarių 67 
kv. m. butas (puikus remontas, be 
baldų) Ateities g. Kaina – 250 Eur 
+ paslaugos. Tel. 8 675 49801

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

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

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

Parduodamas erdvus 2 kamba-
rių 65,57 kv. m. butas 2 aukš-
te iš 11 naujos statybos name 
Liepų g. Kaina – 99 000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

37 arų namų valdos sklypas Di-
džiasalyje. Įvesta elektra, as-
faltuotas privažiavimas, šalia 
2-ų ežerų. Kaina – 15 000 Eur.  
Tel. +37060228830

1-o kambario butas Neravų ga-
tvėje, 4-ame aukšte, 34 kv. m 
suremontuotas už 25000 Eur. Tel. 
+37060228830 

Parduoda 1 kambario (35.30 kv. 
m) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 25 
000 Eur. Tel. +370 613 80442, 
+370 614 40701

Parduoda 2 kambarių (32 kv. m) 
butą Gardino g., 2 a. , tvarkin-
gas. Arba keičia su priemoka.  
Tel. 8 683 98529

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

3 kambarių butas Kalviškių mikro-
rajone. Tel. 8 620 48386

Parduodamas 69 kv. m. 3 kamba-
rių butas naujos statybos name 
Liškiavos g. Butas su grindininiu 
šildymu, labai mažos šildymo iš-
laidos. Yra privati parkavimo vie-
ta. Tel. 8 638 85452

Namų valdos sklypas 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m.  
Tel. 8 682 98506

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

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai, M. K. Čiurlionio g. 120, ša-
lia miško. Atlikti geodeziniai                           
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802

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

Žemės ūkio produkcija

Šių metų derliaus rugius ir 
avižas. 50 kg – 5 Eur. Di-
desnį kiekį galiu pristatyti.                                    
Tel. 8 695 16057

Žieminiai česnakai. 
Tel. 8 648 92746

Parduodu avis auginimui arba 
mėsai po 50 Eur. Šieną po 
15 Eur  ir šiaudus rulonuose.  
Tel. 8 622 83325

Pigiai parduoda ekologiškus 
svogūnus. Skambinti nuo 14 val. 
Tel. 8 607 96153

Žieminiai kviečiai.  
Tel. 8 698 14440

Miškas, mediena, malkos

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliais, kaladėmis, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Perka 

Pirkčiau sklypą, sodybą arba 
namą Dzūkijoje. Tel. 8 638 35813

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

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

Automobiliai ir jų dalys

 „Žiguliai“, istoriniai numeriai, 
TA iki 2024 m. „403 Moskvič“, 
„Toyota Corolla“, automatas, 
2001 m. TA, dyzelis. Metaliniai 
stulpai – 260 cm ilgis, 12 vnt.   
Tel.  8 682 98506 

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

„Volkswagen Golf“ 2 detalės: pil-
nos komplektacijos variklis (ben-
zinas) su pavarų dėže ir pusašiais 
(variklis su garantija), mažai nau-
dotas radiatorius, visos keturios 
durelės, geros būklės su stiklais, 
priekiniai amortizatoriai su spy-
ruoklėmis, sėdynės ir nauji prie-
kiniai žibintai. Tel. (8 313) 54697,            
8 604 57914

 „Renault Espace“, 1995 m., dy-
zelis. Tel.  8 686 69521

Motociklas „Suzuki 650“, 2000 m. 
Kaina – 1900 Eur, idealus stovis. 
Tel. 8 615 41109

įvairūs daiktai

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 

Parduodamas 200 arų skly-
pas Lipliūnuose. Elektra sklype, 
geras privažiavimas, atlikti geo-
deziniai matavimai, šalia gyve-
na kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +370 629 87015 

(51 cm įstrižainė) – 15 Eur, 37 cm 
– 12 Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai – nuo  
2 Eur, naudoti medžio drožlių 
plokščių skydai 1,5 cm X 60, 5 cm 
– 18 vnt. 1, 5 Eur už kv. m, skal-
delė trinkelių klojimui: 1 maišas 
– 4 Eur, pakabinami šviestuvai 
– nuo 5 Eur, medžioklinis šautu-
vas IŽ-H27, 12 kalibro su medžio-
kliniu prožektoriumi – 250 Eur. 
Tel. 8 686 43600

70, 100 šulinio žiedai, M12, M14, 
MU18, MU20 sąramos, rugius: 50 
kg. 5 Eur. Tel.8 686 63015

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

Pianinas „Riga“, mažai naudotas.  
Tel.  8 686 69521

Naudotas, geros būklės, lietuviš-
kas (ąžuolo spalvos) miegamojo 
komplektas: lova 160x200 cm, 2 
spintelės, komoda, spinta, kaina – 
430 Eur. Prieškambario spinta su 
batų dėže. Kaina – 60 Eur. Lova-
tachta (80x200 cm). Kaina – 40 
Eur. Tel. 8 657 66061

Naujos ąžuolo taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Tarybinių laikų laikraščiai, žurna-
lai ir kita. Tel. 8 645 64053

Naudota sofa-lova su 2 foteliais. 
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619 23415

Apynauji dviračiai: JAV gamybos 
„Giant“ (kalnų) – 95 Eur; „Pant-
her“, vyriškas (miesto), 7 vidinės 
pavaros – 95 Eur; turistinis, vokiš-
kas – 55 Eur; moteriškas, vokiš-
kas, 7 vidinės pavaros, aliumininis 
– 150 Eur. Vaikiški dviračiai nuo 
3 iki 10 metų, kaina – 15-30 Eur. 
Įvairių dviračių ratai po 10 Eur. 
Tel. 8 616 22884

Naujos keramikinės kriauklės: pu-
sapvalė – 15 Eur, pailga – 30 Eur. 
Tel. 8 616 22884

Kojų šildytuvas-masažuotojas – 
30 Eur, viengulės lovos po 10 Eur, 
elektrinė kojų masažavimo vone-
lė – 25 Eur, lauko antena – 25 Eur. 
Tel. 8 603 94991

Dovanoja

Dovanoja sekciją, išsivežti pa-
tiems. Tel.  8 686 69521

Sofą-lovą ir fotelį. Pasiimti pa-
tiems. Tel. 8 686 37487

4 durų spinta, sekcija.  
Tel. 8 614 66855

Parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas 

puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų 

namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komunika-
cijos, puikus privažiavi-
mas. Kaina – 18 500 Eur. 

Tel. 8 624 69222

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai. 
Tel. 8 687 41202

Nupirksiu Jūsų 
automobilį už 

geriausią kainą. 
Tel. 8 648 18 770

Dovanoju geros būklės elektrinę 
siuvimo mašiną „Radom 465-
465“. Tel. 8 614 55841
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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 

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

Vaikus, norinčius sportuoti ir 
treniruotis Druskininkų sporto 

centre, kviečiame į vasaros sporto 
stovyklas:

11-17 metų berniukus ir 
mergaites – į lengvosios atletikos 
stovyklą; 
13–15 metų berniukus –  į futbolo  
stovyklą; 7–9 metų, 10–14 metų ir 
15–17 metų berniukus – į krepšinio 
stovyklą;
9–11 metų berniukus ir mergaites, 
14-16 metų mergaites – į rankinio 
stovyklą;
11–13 metų mergaites ir 8–11 
metų berniukus – į tinklinio  
stovyklą.

Susitinkame 2020 m. rugpjūčio 12 
d. 10 val. prie Druskininkų sporto 
centro (M. K. Čiurlionio g. 97-2).

Išsamesnė informacija 
tel. (8 313) 58 054.

DRUSKININKŲ 
SAVIVALDyBėS

PASLAUGŲ 
ŪKIS 

parduoda įvairias 
skaldytas malkas. 

Daugiau 
informacijos 

tel. (8 313) 58024

Parduodamos 
58,25 kv. m 

patalpos 
Druskininkųmieste, 

renovuotame 
name,

 Liškiavos g. 
Patalpos – 

šviesios, su atskiru 
įėjimu.

Dėl patalpų 
teirautis

 tel. 8 624 16580


