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Gerai pažįstamas Miesto muziejus savaitgalį nušvito visiškai kitomis spalvomis, transformavosi, keitėsi ir įgijo vis kitokį pavidalą/Justino Kygos nuotrauka

Praėjusį Turizmo dienų savaitgalį druskininkiečiai ir
kurorto svečiai buvo pakviesti į netikėtą bei mistišką keturių stichijų kelionę
po rudenėjančius Druskininkus, nuspalvintus visiškai kitokiomis spalvomis.
Miesto širdis – Vilniaus alėja
– tapo magiška garso, šviesų ir vaizdo arterija, apjungiančia svarbiausius miesto
pastatus ir vietas.
Du vakarus gerai pažįstami
miesto pastatai – Miesto muziejus, Savivaldybės pastatas, bažnyčia, mineralinio vandens biuvetė ir kitos erdvės
transformavosi, keitėsi ir įgijo vis kitokius pavidalus. Netikėti vaizdiniai sprendimai, drąsios vizualizacijos ir garsinės
improvizacijos, mistiškas šviesų žaismas ir kvapą gniaužiančios iliuzijos kvietė vienišius,
įsimylėjėlius, šeimų būrelius,
draugų grupeles ar šiaip priklydėlius iki išnaktų klajoti po
miestą ir pasinerti į skirtingų
stichijų – oro, vandens, ugnies
ir žemės – glamones.
Miesto širdis plakė vieningu muzikiniu ritmu: muziki-

nis fontanas šėlo lyg didinga
ir galinga jūra kartu su Čiurlionio simfonija, Pramogų aikštės
scenoje atgijęs miškas svaigino pušų ošimu, vėjas draskė supintus auksinius voratinklius, eksperimentinė muzika
susiliejo su miško garsais ir
nukėlė į kitokią būtį. Didingas, daugiau nei penkių metrų
aukščio Čiurlionis, nukreipęs
žvilgsnį į neaprėpiamus tolius,
paniro pasakiškame įvairiausių spalvų žaisme ir suskambėjo aukščiausiomis simfoninės poemos „Miškas“ natomis.
„WhaleSounds“
muzikiniai
nardymai kvietė kartu ieškoti
neatrastų dalykų: kurti, kalbėti apie jausmus, svajoti. Netradicinio muzikinio projekto „Girių dvasios“ ritmika, įkvėpta
gamtos, miškų ir senovės baltų kultūros, susiliejo su Druskininkų miesto arterijos plakimu
ir susijungė į visumą. Įspūdingų šviesos instaliacijų įvairių
muzikinių projektų bei atlikėjų eksperimentinė, ambientinė
muzika kūrė atmosferą, nuo
kurios per kūną bėgiojo šiurpuliukai.
Be įspūdingos audiovizuali-

nės Druskininkų interpretacijos, miesto paslaptimis su turistais dalijosi gidai, pakvietę
į teatralizuotą elegantišką kelionę kartu su puošniais ponais po mineralinį Druskininkų
gydyklų miestelį. Keliavusius
traukinuku žavėjo senųjų Druskininkų architektūra ir istorijos
bei legendos, o meno gurmanai turėjo progą pažinti slaptingus Čiurlionio Druskininkus.
Po Druskininkus keliavo muzikinis elektrobusas – juo važiavę gyvo garso atlikėjai kurorto
erdvėse skleidė gerą Turizmo
dienų nuotaiką.
Mėgstantys panaktinėti turėjo progą leistis į 12 kilometrų
naktinį žygį „O ar matei Druskininkų miškus naktį?“ arba į
nuotykius orientacinėse varžybose su mistikos prieskoniu.
Šeštadienį mieste viešėję automobilių sporto gurmanai audringai savo emocijas galėjo išlieti Lietuvos Streetrace
čempionato gatvės lenktynėse
„Race day Druskininkai“.
Menų mėgėjai laiką leido
amatų centro „Menų kalvė“
meistrų dirbtuvėse. Meistrai
visiems turizmo gurmanams

vienu metu plačiai atvėrė čia
kuriančių menininkų dirbtuvių
duris ir pakvietė išbandyti savo
gebėjimus bei patirti kūrybos
skonius siuvimo, akvarelės liejimo, šilko tapybos, juvelyrikos, tapybos, odos, keramikos
bei floristikos dirbtuvėse.
Miesto turizmo ir verslo
objektai laukė kurorto svečių
su ypatingų skonių gurmaniškais pasiūlymais. Iniciatyva
„Nusipelniau atostogų“, suvienijusi kurorto verslininkus ir
kviečianti pasinaudoti įvairiais
pasiūlymais bei akcijomis, pranoko iniciatorių ir pasiūlymu
pasinaudojusiųjų lūkesčius –
ši iniciatyva tęsis visą rudenį.
Rudenėjantis Druskininkų kurortas šiltai ir įspūdingai pasitiko metų laiko virsmą, tačiau
durų neužveria, o svečiams
ruošia dar ilgesnį sveikatai
naudingų paslaugų, aktyvių
veiklų ir pramogų sąrašą. Turizmo gurmanai čia laukiami
visus metus.
Druskininkų kultūros
centro informacija

7 psl.
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Informacija dėl COVID-19
Druskininkų savivaldybėje

Su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei
„Keliauk Lietuvoje“ atstovais aptartos
turizmo skatinimo iniciatyvos ir priemonės
Praėjusį penktadienį Druskininkų mero R. Malinausko iniciatyva organizuotame pasitarime-diskusijoje
„Turizmo
skatinimo iniciatyvos, priemonės bei įgyvendinimo galimybės“ dalyvavo Ekonomikos ir
inovacijų viceministrė Vitalija
Jankauskaitė-Milčiuvienė, kuruojanti turizmą, Ekonomikos
ir inovacijų ministro patarėjas
Darius Liutkus, Nacionalinės
turizmo skatinimo agentūros
„Keliauk Lietuvoje“ direktorius
Dalius Morkvėnas, Druskininkų savivaldybės vadovai, Turizmo ir kurorto vystymosi tarybos nariai.
Druskininkus pristatęs meras

Į Druskininkus atvykę Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei „Keliauk Lietuvoje“ atstovai su Savivaldybės vadovais ir specialistais aptarė turizmo skatinimo iniciatyvas ir priemones/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šią savaitę penkiems Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojams diagnozuotas koronavirusas.
„Informaciją apie pirmuosius du
teigiamus testų rezultatus gavome
pirmadienį vakare. Savivaldybės
pastatai nedelsiant buvo dezinfekuoti, pasitelkus specialią įrangą
turinčius specialistus, o administracijos darbas perorganizuotas į
nuotolinį. Trečiadienį gavome informaciją apie dar tris teigiamus
darbuotojų testus. Sergantys darbuotojai saviizoliuojasi namuose,
jų sveikata nuotoliniu būdu rūpinasi medikai. Viską atliekame pagal nustatytas procedūras: aiškinamės tiesioginius sergančiųjų
kontaktus, darbuotojams atliekami tyrimai, o iki tol, kol bus gauti
rezultatai, jie saviizoliuojasi. Ir aš,
ir kiti Savivaldybės vadovai praėjusią savaitę taip pat bendravome su sergančiais darbuotojais,
todėl šiuo metu saviizoliuojamės,
dirbame iš namų, mums bus atlikti koronaviruso testai“, – sakė meras R. Malinauskas.
Šiuo metu intensyviai aiškinamasi, kokius išorinius kontaktus turėjo sergantys asmenys. Meras R.
Malinauskas pažymėjo, kad pagal
tai paaiškės, kaip plėsis tyrimų ratas. „Atliksime tiek tyrimų, kiek rei-

kės, kad suvaldytume ligos plitimą“, – sakė R. Malinauskas.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, buvo priimtas sprendimas nerizikuoti žmonių saugumu
ir atidėti rugsėjo 30 dieną turėjusį
įvykti Tarybos posėdį.
Savivaldybės
administracijos
darbas organizuojamas, laikantis
visų saugumo priemonių: dauguma darbuotojų dirba iš namų, gyventojai šiuo metu aptarnaujami
telefonu arba elektroniniu paštu.
Visus savivaldybės administracijos kontaktus galima rasti tinklapio
www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Struktūra ir
kontaktai“.
Trečiadienį Savivaldybę pasiekė žinia apie dar vieną COVID-19
atvejį – liga diagnozuota Druskininkų ligoninės pacientei, į kurortą
atvažiavusiai iš Vilniaus. Garbaus
amžiaus moteris sekmadienį į ligoninę buvo paguldyta dėl širdies
problemų. Jai, kaip ir visiems pacientams, bendra tvarka buvo atliktas COVID-19 testas, kurio rezultatai paaiškėjo trečiadienį.
Turimomis žiniomis, moteris į kurortą iš Vilniaus atvažiuodavo prekiauti Druskininkų turgavietėje.
Visa informacija apie šį atvejį
perduota Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui – jo specialistai šiuo metu renka duomenis
apie moters kontaktus. Druskininkų ligoninė dabar taip pat aiškinasi, kas iš personalo turėjo kontaktus su sergančia moterimi.
COVID-19 serganti moteris
bus pervežta į Vilnių, į infekcinę
ligoninę.

R. Malinauskas kalbėjo apie šiuo
metu įgyvendinamus projektus,
taip pat iškėlė aktualiausias kurortų problemas, susijusias su turizmo skatinimu šį pandemijos laikotarpį, kai užsienio turistų srautų
praktiškai nėra.
Svečiai akcentavo, kad nemaža
dalis Lietuvoje veikiančių Turizmo
informacijos centrų jau ima vykdyti ir kelionių organizatorių funkcijas – jų manymu, tai galėtų daryti ir Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras.
Susitikime kalbėta apie galimybes valstybei ateityje skirti papildomą finansavimą turizmo skatinimui Lietuvoje, diskutuota apie
tokias priemones, kaip subsidijos medikų bei pedagogų atostogoms.
Druskininkų turizmo paslaugų
teikėjai aktyviai įsitraukė į šiuo
metu vykdomą projektą „Atostogos medikams“, jie mielai prisijungtų prie panašių projektų ir
ateityje.
Susitikime akcentuota, kad, siekiant dar labiau padidinti užimtumą, Druskininkų savivaldybė drauge su vietos verslininkais
sukūrė ir papildomą iniciatyvą
„Nusipelniau atostogų“ ir siūlo
visiems turistams laisvai prieinamus nuolaidų paketus apgyvendinimo, maitinimo, sveikatingumo ir
kitoms paslaugoms.
Ekonomikos ir inovacijų viceministrė V. Jankauskaitė-Milčiuvienė akcentavo, kad Druskininkų savivaldybės ir turizmo verslo
veiksmai, įgyvendinami kuriant
turizmo plėtrai būtinas sąlygas,
vystant sveikatos turizmą ir vyk-

dant rinkodaros veiksmus, formuoja gerąją patirtį, kuria vadovautis galėtų ir kitos šalies
teritorijos. „Druskininkai yra idealus kurortinio turizmo plėtros pavyzdys. Ir miesto verslininkų, ir
savivaldos institucijų darbų, ir užsibrėžtų tikslų gausa yra tikrai didžiulė. Labiausiai džiugina, kad
čia veikiantys turizmo sektoriaus
atstovai planuoja vystyti naujus
turizmo projektus ir nuolat ieško
progų gerinti miesto infrastruktūrą ir pritraukti daugiau turistų“, –
pažymėjo V. Jankauskaitė-Milčiuvienė.
„Džiaugiuosi, kad ministerijos ir
Nacionalinės turizmo skatinimo
agentūros atstovai supranta kurortų, juose veikiančių verslų aktualijas ir problemas, kylančias dėl
pandemijos. Tai reiškia, kad bendromis pastangomis ieškosime
priemonių ir toliau skatinti turizmą.
Susitikime kalbėjome apie atvykstamojo turizmo naudą ir svarbą.
Ši tema nėra dažnai liečiama, bet
kurortams ir visam turizmo sektoriui ypatingai svarbi, todėl privalome apie ją kalbėti, ieškoti būdų,
kaip saugiai priimti užsienio turistus. Neabejoju, kad ši produktyvi
diskusija bus paskata dar aktyviau
ieškoti būdų ir priemonių finansuoti ir vystyti turizmo sektorių“, –
sakė R. Malinauskas.
Susitikimo metu taip pat kalbėta
apie turizmo skatinimo priemonių
įtraukimą į Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą, verslininkai
kėlė klausimą dėl de minimis pagalbos, skirtos karantino metu,
taip pat kelti verslo aplinkos gerinimo regionuose klausimai.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Mieli Senjorai,
sveikinu Jus Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga.
Kiekvieno iš Jūsų indėlis į mūsų bendruomenės gyvenimą yra
reikšmingas, ir tuo turime didžiuotis. Jauniems žmonėms aš
dažnai primenu, kad tai, ką mes turime, yra sukurta tų kuklių,
daug ko patyrusių, daug dirbusių ir kentėjusių žmonių.
Ir dar priduriu: „Gerbkite senjorus. Tai ir Jūsų ateitis“.
Didžiai gerbiamieji, būkite sveiki, laimingi ir kupini šviesaus
optimizmo!
Lietuvos Respublikos Seimo narys, kandidatas
Zenonas Streikus
Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-274-02

Gerbiami Mokytojai,
didžiuokitės Jums suteikta dieviška galimybe prisiliesti prie vaiko
likimo, prie galimybės jį kreipti link tiesos, šviesos ir gėrio.
Aukite, tobulėkite, būkite sveiki ir laimingi, nes vaikai tampa
panašūs į mus.
Sveikinu Jus Tarptautinės mokytojų dienos proga!
Lietuvos Respublikos Seimo narys, kandidatas
Zenonas Streikus
Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-274-01

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-274-03

„Ryto“ gimnazijai – jau 45-eri!
Ramunė Karlonienė
Šiais metais rugsėjo 20-ąją
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
mini savo 45-erių metų sukaktį. Jeigu palyginsime mokyklos
gyvenimą su žmogaus amžiumi,
tai nėra ilgas laiko tarpsnis. Tačiau patirčių pakanka, ir išbandymai nebe tokie grėsmingi.
Nors neįprasta situacija pasaulyje dėl Covid-19 pakoregavo gimtadienio minėjimo formas,
vis dėlto visą savaitę mokykloje netrūko renginių. Gimtadienio
išvakarėse atidaryta nauja poilsio erdvė. Įgyvendintas vienas iš
daugiau kaip 30-ties iniciatyvos
„Idėja mokyklai“ projektų. Projekto autorės – abiturientės Dorotėja Dyburytė ir Emilija Dailydaitė. Judumo savaitės renginiai
ragino pakilti iš suolo ir drauge
pasportuoti, o tinklinio turnyras,
kuris vyks keturis spalio šeštadienius iš eilės, pakvies dabartinius ir buvusius mokinius, mokytojus ir socialinius partnerius
pasivaržyti sporto aikštelėje.
Trečiadienis buvo skirtas mokytojams. Rugsėjo 22-osios vakarą mokytojai ir kiti mokyklos
darbuotojai mokyklos aktų salėn susibūrė tam, kad prisimintų akimirkas, nuotykius, žmones
– visa tai, kas susiję su būtuoju
mokyklos, vėliau – gimnazijos,
laiku. Vakaro koncertinėje programoje šoko Rūtos Dvorkinienės kolektyvo šokėjos. 3a klasės gimnazistas Nauris Pipiras
atliko savos kūrybos dainą „Pabėgimas iš pasakos“, o mokytoja Ronata Balkaitienė su dviem
dainininkėmis – Jorūne Keturkaite (3a) ir Guste Šematovičiūte (2a) skaidrino nuotaiką
šviesia daina „Ten, kur namai“.
Trijulė sau pritarė ukulėlėmis.
Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė, kurdama jaukią atmosferą,
prieš koncertą lyriniais žodžiais
kreipėsi į kolegas, linkėdama
„smiltelėje išvyst pasaulį, matyti dangų gėlėje, laikyt ant delno

Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai, susirinkę aktų salėje, prisiminė gražiausias mokyklos gyvavimo akimirkas ir šalia buvusius žmones/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

begalybę, semt amžinybę dienoje“. Gimnazijos vadovės idiliškame linkėjime – viltis, jog mokytojai mokykloje galėtų jaustis, it
namie. Kaip kad M. K. Čiurlionis
rašė: „<...> kaip gera pas mus namie. Kažkokia nuostabi harmonija, kurios niekas negali sudrumsti – visi tarpusavyje gyvena kaip
gražus spalvų derinys, kaip puikaus akordo skambesys“.
Nors svečių nebuvo daug, jie –
svarbiausi žmonės mokyklos istorijoje: esami ir buvę mokytojai, mokyklos darbuotojai, taip pat
buvusiai trečiajai vidurinei ir gimnazijai vadovavę direktoriai Marijona Kriščiūnaitė ir Jevgrafijus
Samuchovas.
15 metų prie mokyklos vairo buvęs matematikas J. Samuchovas kalbėjo: „Šiandien
mokytojas yra misionierius. Ir
tiems, kuriems rūpi tik piniginė
darbo atlygio dalis, ne vieta mokykloje. Išties painiu – pertvarkų
ir kitokių virsmų – laiku mokytojui ypač sudėtinga“. Direktorius
džiaugėsi salėje tarp susirinkusių mokytojų regėdamas daug
šią mokyklą pabaigusiųjų.
M. Kriščiūnaitė, vadovavusi
gimnazijai 7 metus, jautriai prabilo apie savo, kaip buvusios direktorės ir kaip žmogaus, jausenas.
Pasak šio sąžiningo ir kruopštaus
žmogaus, eidama direktorės par-

eigas, ji visąlaik jautė naštą, kuria
dalijosi su mokytojais, ir dėl to tebesijaučia kiek kalta. M. Kriščiūnaitė pasidalijo prisiminimais apie
1975 metų rugsėjo 20-ą, kai didžiulis būrys mokinių ir mokytojų, saulei plieskiant, iš tuometės
1-osios vidurinės žygiavo naujojo pastato link.
Mokytojai dainavo, pasakojo
linksmus nuotykius iš savo, kaip
buvusio mokinio ar kaip mokytojo, praeities. Mokyklos fotografas
Remigijus Lynikas atrinko pačius
gražiausius kadrus ir surengė fotografijų iš mokyklos gyvenimo
parodą. Joje – sustabdytos akimirkos ir visokie – linksmi, susimąstę, veikiantys ar tiesiog paskendę savo mintyse – mokytojų
veidai. Paroda ne vienam ašarą
braukė, mat jautrių akimirkų taip
mąžta, o skubėdami vis rečiau
pamatome džiaugsmą ar skausmą kolegos veide.
Prisiminimus apie išskirtinius
gimnazijos renginius taip pat sužadino mokytojo Virginijaus Sutkaus nuotraukų koliažas, o sceną
puošė jo didžiulis karpinys.
Vakaras, skirtas mokyklos gimtadieniui paminėti, buvo tarsi
daug sustabdytų akimirkų. Dėl to
džiugu.
Koncerto įžangos prakalbą sukūrė mokytoja Rita Gervelienė,
scenarijų parašė lietuvių kalbos ir

Gimtadienio išvakarėse atidaryta nauja poilsio erdvė/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

literatūros bei teatro mokytoja Laima Zdančiuvienė, kolegės kūrybą skaitė anglistė Gitana Stukienė. O žavusis vedėjas – trečiokas
Karolis Kemzūra – oria laikysena
ir nuostabiu balso tembru susais-

tė koncertinę dalį taip puikiai, kad
pasijutome, kaip aukščiausio lygio renginyje.
Linkime mokyklai gyvuoti dar
mažiausiai tiek, kiek jau pragyvavo!
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Justas Pankauskas: „Turiu tvirtą politinį stuburą ir vertybes“
– Esate naujos kartos politikas. Kaip manote, ar Seime reikia daugiau jaunų žmonių?
– Esu naujos kartos politikas,
bet ne politikos naujokas. Didžiausia klaida ir pavojus yra suplakti šias dvi sąvokas. Patirtis visais laikais buvo ir bus reikalinga.
Man taip pat teko kopti patirties
laipteliais – nuo praktikanto iki viceministro. Nuo eilinio jaunimo
organizacijos nario iki didžiausios
Lietuvoje partijos pirmininko pavaduotojo. Esu įsitikinęs, kad greta vyresniųjų kolegų Seime turėtų
būti ir daugiau jaunų, energingų ir
modernių Seimo narių.
– Ar gali nauji politikai įnešti
daugiau santaikos ir užtikrinti
mažiau peštynių Seime?
– Stengiuosi žmones sutelkti bendram tikslui, esu komandos žmogus, o ne rėksmingai
demonstruojantis savo pranašumus. Manau, kad pirmoji politiko
užduotis yra nesupriešinti visuomenės, nes suskaldyti žmonės
niekada nejaus bendrystės jausmo ir neturės bendrų tikslų, kuriems galėtų įsipareigoti.
Dabartiniame Seime apstu garsiai kalbančių asmenybių, kurios be rietenų ir skandalų daugiau nieko neveikia. Yra visiškų
tylenių, kurie per tuos ketverius
metus nesugebėjo savarankiškai pasiūlyti nei vieno įstatymo
projekto.
– Spalio 11 d. rinksime naują
Seimo narį Jotvingių apygardoje. Ką planuojate nuveikti
per ateinančius ketverius me-

mą, ypatingą dėmesį kreipiant į
COVID-19 pasekmes. Turėsime
spręsti pandemijos paliestų gyventojų finansinės situacijos gerinimo ir sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo didinimo
klausimus, taip pat – savarankiškai dirbančių žmonių klausimus,
atstatyti ir palaikyti smulkaus
verslo gyvybingumą, finansuoti labiausiai nukentėjusį turizmo
sektorių.
Todėl pirmiausia siūlysiu mažinti biurokratines procedūras ir
dokumentus. Dabar didelė dalis žmonių, galinčių pasinaudoti
valstybės parama, ja tiesiog nepasinaudoja dėl šūsnių dokumentų, pažymų ir perdėtos kontrolės.

tus Druskininkų ir Lazdijų rajonų gyventojų labui?
– Turiu nemažą darbo patirtį valstybės tarnyboje, todėl man
nereikės apšilinėti kojų, iš karto

įsitrauksiu į mūsų sklandžiai dirbančią komandą, kuri, manau, po
šių rinkimų žymiai padidės.
Teks iš karto nerti į 2021 m.
Nacionalinio biudžeto svarsty-

– Kaip vertinate politikų pažadus, kuomet žodžiai nesutampa su darbais?
– Politiko karjera gali būti labai vingiuota, o tam, kad pelnytum žmonių pasitikėjimą, reikia daug kruopštaus ir sąžiningo
darbo. Nei vienas žmogaus prašymas negali būti ignoruojamas.
Nei vienas!
Tiesiog imuosi ir sprendžiu, nebijau žmogui atvirai pasakyti, jeigu kai kuriais atvejais klausimo išspręsti nepavyks arba tai užtruks
ilgėliau. Bet svarbiausia yra nemeluoti. Melas arba neveiklumas
politikui tolygus vienai kadencijai.
Todėl gerai, kad yra demokratija, ir kas ketveri metai vyksta rinkimai. Galime skaidriai išsirinkti
kitą kandidatą.
– Tai nemanote, kad rinkimų
rezultatai Jotvingių apygardo-

je iš anksto nulemti?
– Tikrai nemanau. Kasdien matau pilietiškus žmones, turinčius
savo nuomonę. Juo labiau kad
balsavimas slaptas – lieki vienas
balsavimo kabinoje tik su savo
sąžine.
Šviežias vėjas Jotvingių apygardoje labai reikalingas. Vienas Seimo narys gali labai daug, jeigu jis
yra veiklus, gebantis įtikinti, energingai dirba. Didžiavimasis Seimo nario statusu – tai jau praeitis.
Žmonės mato ir puikiai supranta,
kad Seimo nario mandatas – tai
įpareigojimas, tai, kaip pažymių
knygelė, į kurią rašomi įvertinimai
už nuveiktus darbus, o ne už postringavimus ar pataikavimą.
Gerai žinodamas apygardos gyventojų lūkesčius, suprantu, kokie
skauduliai ir problemos spręstini
pirmiausiai. Žmonės turi matyti,
ranka paliesti ir jausti realius Seimo nario darbus. Tų darbų imuosi
ir žmonių neapvilsiu.
– Jau tiek metų esate aktyvus
politikoje, kodėl tik dabar nusprendėte kandidatuoti Jotvingių apygardoje?
– Reikia sukaupti pakankamai
patirties ir kompetencijų, būti tikram, kad įgyvendinsi tai, ką žadi.
Šviesios atminties prof. Justinas
Karosas, kurį, džiaugiuosi, teko
pažinti ir bendrauti ne vienerius
metus, buvo išreiškęs pasitikėjimą ir palaikymą, ragino ateityje kandidatuoti šioje apygardoje.
Manau, kad tas laikas yra dabar.
Politinė reklama bus apmokėta iš Justo
Pankausko politinės kampanijos
sąskaitos, Užs. Nr. MDR-PR-274-04.

Asmeninis asistentas – neįgaliojo draugas, pagalbininkas, mokytojas
Valstybė ir savivaldybės negaili dėmesio, lėšų ir žmogiškųjų resursų neįgaliųjų integravimui į visuomenę. Prieš
metus Druskininkuose pradėtas neįgaliųjų pagalbos projektas „Asmeninis asistentas“ jau
džiugina pasiektais rezultatais
ir neįkainojama nauda intelekto negalią turintiems druskininkiečiams.
Už šio projekto vykdymą atsakinga Sutrikusio intelekto žmonių
bendrijos „Druskininkų viltis“ vadovė Loreta Sadauskienė papasakojo, kad asmeninio asistento projektas vykdomas jau beveik metus,
jam skirta per 47 tūkst. eurų.
Projekto esmė – suteikti galimybę asmenims, kuriems nustatytas
neįgalumo arba darbingumo lygis
dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir
(ar) kompleksinės negalios turėti asmeninį asistentą, kuris padėtų jam integruotis į visuomenę,
lavintų savarankiškumą ir socialinius įgūdžius. Projekte gali dalyvauti neįgalieji nuo 16 metų iki
pensinio amžiaus.
Asmeninis
asistentas
kasdien po keturias valandas praleidžia kartu su neįgaliuoju ir padeda jam buityje, lavina socialinius
įgūdžius, bendrauja, palydi į parduotuvę, kultūros renginius, moko
naudotis viešuoju transportu, padeda adekvačiai suvokti aplinką.
„Pagal mūsų planą, per pusantrų metų truksiantį projektą mes
suteiksime paslaugas dviem dešimtims negalią turinčių druskininkiečių. Per metus, kol vyksta

Verslą plėtojantis jaunuolis Augustas turi negalią ir jau pasinaudojo asmeninės asistentės Gražinos pagalba/Roberto Kisieliaus nuotrauka

šis projektas, asmeninio asistento paslauga mūsų mieste jau pasinaudojo 14 negalią turinčių asmenų. Per likusį pusmetį ją gaus
dar šeši neįgalieji“, – pasakojo L.
Sadauskienė.
Ji teigė, jog šiuo metu dirba du
asmeniniai asistentai, kurie yra
baigę specialius kursus ir sugeba
puikiai atlikti jiems pavestą darbą.
Kiekvienas asistentas dirba su
4-5 neįgaliaisiais.
„Šią paslaugą vienam žmogui
teikiame tris mėnesius. Paskui,
esant galimybei, ją galima pakartoti. Kiek pastebėjome, neįgalieji ir jų artimieji yra labai patenkinti
asmeninio asistento paslauga“, –
sakė L. Sadauskienė.
Asmenine asistente dirbanti Gražina Radzevičienė sakė, kad jai
tokį darbą dirbti labai įdomu: „Esu

empatiškas žmogus, man šis darbas labai patinka, nors, reikia pripažinti, buvo ir naujų patirčių, ir
iššūkių. Susidūriau su įvairaus
amžiaus ir charakterių neįgaliaisiais. Su kiekvienu teko ieškoti individualaus bendravimo kelio.“
Prieš tai moteris dirbo viešbučių
versle, taip pat prižiūrėjo senukus
ir ligonius, todėl darbas su negalia turinčiais asmenimis jai nebuvo naujiena. „Su tais žmonėmis
reikia daug kantrybės, kiekvieną iš jų turi prižiūrėti, kaip savą,
kaip vaiką, bet bendrauti, kaip su
suaugusiuoju“, – apie asmeninio
asistento darbo patirtis pasakojo
G. Radzevičienė.
Asmenine asistente dirbanti moteris jau mokė neįgaliuosius nusipirkti maisto produktų parduotuvėje ir už juos susimokėti, taip pat

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei
ar kitai komercinei veiklai. Tel. +370 686 43950

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja:
„Druskininkų savivaldybei 2020
m. rugsėjo 9 d. LR Prezidentūroje surengtame Dirbančių neįpadėjo išmokti naudotis viešuoju
transportu ir susimokėti už paslaugas, padėti darbinėje veikloje
ir buityje.
„Man atrodo, kad labai svarbu
daug bendrauti su neįgaliaisiais,
apie viską jiems pasakoti, daug
judėti. Mes su jais einame į parkus, prie Nemuno, į mišką, lankome kultūros renginius, apie viską kalbamės. Man labai patinka
matyti juos laimingus, fiziškai sustiprėjusius, džiugina, kai matai
savo darbo rezultatus“, – pasakojo G. Radzevičienė. Ji sakė, kad
šis darbas pakeitė jos vertybes –
moteris pati jaučiasi laiminga, galėdama padėti kitiems ir jausdamasi jiems reikalinga.

galiųjų asociacijos organizuotame renginyje „Lietuvos pokytis
2019“ buvo įteiktas neįgaliesiems draugiškiausio miesto
apdovanojimas. Toks apdovanojimas įpareigoja ir toliau tęsti
šią svarbią veiklą. Padedant
asmeniniam asistentui, sudarome daugiau galimybių neįgaliesiems visapusiškai dalyvauti
Druskininkų
bendruomenės
gyvenime. Labai svarbu, kad
asmenys, teikiantys šią paslaugą, tai darytų su meile ir nuoširdžiai norėtų padėti neįgaliajam.
Tuomet visi kiti iššūkiai su visų
mūsų pagalba bus įveikiami.
Mes, Savivaldybės vadovai,
sveikiname ir palaikome visas
naujoves, iniciatyvas ir projektus, padedančius neįgaliesiems
mūsų mieste jaustis kaip galima
geriau.“
Verslą plėtojantis jaunuolis Augustas turi negalią ir jau pasinaudojo asmeninio asistento pagalba.
„Labai džiaugiuosi šia paslauga.
Tris mėnesius man padėjo ponia
Gražina. Ji pagelbėjo man darbe
– pjaustė pagamintus spaudinius,
tvarkė buitį – išplaudavo ir sutvarkydavo biuro patalpas, nueidavo
nupirkti maisto produktų, – pasakojo Augustas, pridurdamas, kad,
jei tik būtų galimybė, jis vėl pasinaudotų asmeninio asistento paslaugomis. – Kai šalia tokia pagalbininkė, greičiau vyksta darbai,
daug geresnė nuotaika ir pasaulis šviesesnis.“
Parengė Laimutis Genys

Išnuomojamas 16, 5 kv. m gyvenamojo ploto butas su
visais patogumais ir buitine technika. Tel. 8 609 28835
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Gerbiami Druskininkų krašto žmonės,
spalio 11 d. rinksime naują LR Seimą. Kviečiu ateiti į rinkimus ir balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – sąrašą Nr. 13. Norėdami savo
balsą skirti man, reitinguokite mane, biuletenyje viename iš penkių langelių įrašydami 74 numerį. Aktyviai reitinguodami mane, mandatą atstovauti
Druskininkams suteiksite ne vien tik Lazdijų-Druskininkų (Jotvingių) apygardoje išrinktam Seimo nariui. Tai būtų didelis privalumas mūsų kurortui. Jotvingių vienmandatėje apygardoje kviečiu balsuoti už LVŽS kandidatą Zenoną Streikų.
Labai noriu, kad tokia graži ir klestinti, kaip mūsų miestas, būtų visa Lietuva. Tačiau tam, kad būtų sukurta kas nors gražaus ir gero, reikalingi ne
skambūs šūkiai iš rinkiminių programų, o rimta komanda, susitelkimas ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas. Tokia yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuri ne žodžiais, o darbais įrodė, kad vykdo rinkėjams duotus pažadus. Aš džiaugiuosi, būdamas tos komandos dalimi. Mūsų tikslas – klestinti
Lietuva. Mūsų šaliai reikalingas darbų tęstinumas. Turiu patirties savivaldoje,
antrą kadenciją esu Druskininkų savivaldybės tarybos narys. Savivalda yra
arčiausiai žmogaus, taigi žinau, ko reikia paprastam žmogui, ką reikia keisti, kad stiprėtų savivalda. Savo žiniomis ir patirtimi noriu prisidėti prie klestinčios Lietuvos kūrimo. Su šeima esame savo šalies patriotai, mylime Lietuvą
ir savo gimtuosius Druskininkus!
Mano svarbiausi prioritetai, kurie guls į mano, kaip Seimo nario, darbotvarkę, jei gausiu Jūsų pasitikėjimo mandatą:
• žmonių pajamos
• vaikai, jaunimas, jaunos šeimos
• sportas, sveikesnė gyvensena
• gyvybingi regionai, didesnės galios savivaldai.
Trumpai apie mane:
Man 39 metai, gimiau ir augau Druskininkuose. Mokiausi tuometėje Druskininkų 3-čioje vidurinėje mokykloje (pirmoje gimnazijos klasėje). Pabaigęs
ją, studijuoti įstojau į Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą. Baigiau taikomosios matematikos studijas ir įgijau bakalauro bei magistro laipsnius. Esu vedęs, su žmona Agne kartu esame jau devyniolika metų.
Agnė – socialinių mokslų bakalaurė, sūnui Danieliui – septyneri, šiemet jis
pradėjo eiti į pirmą klasę.
Turiu nemažai vadovaujamo darbo patirties, daugiausia esu dirbęs prekybos srityje. Teko dirbti ir užsienyje. 2011-2015 m., 2019- 2023 m. kadencijoms druskininkiečiai mane išrinko Druskininkų savivaldybės tarybos nariu.
Esu šios kadencijos Druskininkų savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Druskininkų skyriaus pirmininkas. Daugiau nei 10 metų aktyviai dalyvauju profesinių sąjungų veiklose.
Esu LR Seimo narės Virginijos Vingrienės padėjėjas.
Moku anglų, rusų ir lenkų kalbas. Pomėgiai: sportas, muzika, automobiliai,
kelionės.
Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-274-05

Mieli druskininkiečiai,
pirmosios savo kadencijos Seime metu nuveikiau
daug svarbių darbų. Mano iniciatyva iškovota ir užtikrinta mažesnė dujų kaina druskininkiečiams, buvo
uždrausta į Lietuvą iš kitų šalių importuoti deginimui
skirtas atliekas, o daugiabučių gyventojams užtikrinta
paramos galimybė, renkantis mažąją pastato renovaciją. Sugriežtinti reikalavimai padangų tvarkymu užsiimantiems perdirbėjams – nuo šiol jiems bus sumokama tik už naujus, iš perdirbtų padangų pagamintus
produktus; tai prisidės prie katastrofiškų gaisrų prevencijos. Taip pat buvo patvirtintos dvigubos subsidijos po
karantino prastovų turėjusiems ir dėl to nuostolių patyrusiems aplinkai draugiška veikla užsiimantiems verslams, atitinkantiems Europos žaliojo kurso kriterijus,
įskaitant remonto dirbtuves, gamyba iš antrinių žaliavų užsiimančias gamyklas, ekologines įmones. Galiausiai, uždrausta privatizuoti valstybinius miškus, yra
nemažai kitų svarbių pasiekimų Lietuvos aplinkosauginėje politikoje.
Esu pasiryžusi visomis įmanomomis priemonėmis
tęsti Seime sėkmingai pradėtą kovą su įsisenėjusiomis atliekų sektoriaus problemomis. Sieksiu praplėsti su kaupu pasitvirtinusios pakuočių užstato (taromatų) sistemos išplėtimą, į ją įtraukiant visą tarą; taip pat
jau esu parengusi įstatymo projektą dėl padangoms
taikomo užstato. Žalia, aplinkai draugiška, technologiškai perspektyvi ir socialiai atsakinga Lietuvos ekonomika yra aukščiausias mano prioritetas, todėl nenuleisiu rankų, kol Lietuvoje taršios atliekos nebus
pradėtos versti žaliava naudingų produktų gamybai, o
gyventojams nebus atpigintas jų tvarkymas. Toliau atkakliai dirbsiu aplinkosaugos srityje, sieksiu užtikrinti piliečių interesą gyventi švarioje, sveikoje aplinkoje
ir rūpinsiuosi, kad būtų tausojami, saugomi ir puoselėjami mūsų miškai, o ekologiniai iššūkiai mūsų šalyje virstų ekonominio augimo galimybėmis. Tikiu, kad
Žaliuoju kursu drąsiai žengianti Lietuva gali tapti ekologinės politikos pavyzdžiu visai Europai!
Kviečiu jus spalio 11 d. ateiti balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, palaikyti
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą,
ir jame reitinguoti mane, kandidatę Nr. 45.
Seimo narė Virginija Vingrienė
Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos.
Užs. Nr. MDR-PR-274-06
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Mokslų daktaras Feliksas Petrauskas: „Sudarykime galimybę žmonėms
dalyvauti, priimant visiems svarbius klausimus“
Ketvirtojoje vietoje pagal populiarumą įsitvirtinusi Darbo
partija šiems rinkimams aktyviai rengiasi – subūrė kompetetingų kandidatų grupę, parengė plačią konkrečių darbų
programą. „Mes atsakome už
savo žodžius“, – tai Darbo partijos pažadas sau ir rinkėjams.
Apie Darbo partijos siūlomus
sprendimus ir pagrindines programos nuostatas kalbamės su kandidatu į LR Seimą vienmandatėje Jotvingių rinkimų apygardoje
mokslų daktaru Feliksu Petrausku.
– Darbo partija į rinkimus
eina, parengusi esminių sprendimų paketą. Pateikite penkias
svarbiausias partijos nuostatas, kurias Darbo partija pasirengusi įgyvendinti.
– Šiandieną turime atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad Lietuvos
skurdo rodikliai vieni didžiausių
Europos sąjungoje. Pagal skelbiamus duomenis, apie 156 tūkstančiai dirbančiųjų gauna tik minimalią algą, apie pusė Lietuvos
gyventojų per mėnesį uždirba iki
600 eurų. Didžiąjai daliai pensinio amžiaus žmonių mokama iki
400 eurų pensija, o vidutinė pensija siekia tik 344 eurų. Daugiau
kaip 240 tūkstančių žmonių neturi darbo, o nedarbo rodiklis siekia
beveik 14 proc. Todėl Darbo partija, eidama į rinkimus, labai rimtai,
neslėpdama tikros padėties, būdama valdančiojoje daugumoje,
pasirengusi kurti visišką kitą valdymo modelį ir kitokią visuomenę.
Sieksime Lietuvos valdymo modelio, kuris vienytų, o ne skaldytų
tokią mažą valstybę. Pagrindinės
nuostatos, kurias Darbo partija
pagrindiniame esminių sprendimų pakete pasirengusi įgyvendinti, yra šios:
- Regionų politika ir ekonomikos planas. Tai pastebimai padidins biudžeto pajamas. Šiuos pinigus skirsime viešojo sektoriaus
darbuotojų – medikų, mokytojų, kultūros darbuotojų, gaisrininkų, policininkų atlyginimų didinimui, pensijų augimui. Privalome
suprasti paprastą tiesą visi tie,
kas žadą tiesiog pakelti atlygini-

– Sveikatos sistemą laikysime sisteminiu procesu. Sveikatai skirti pinigai nėra išlaidos – tai
investicija į Lietuvos žmonių ateitį, jos išsaugojimą ir stiprinimą.
Nuolatinį dėmesį skirsime pačios
sveikatos sistemos funkcionavimo tobulinimui, medikų darbo sąlygų gerinimui, vaistų kainų, PVM
tarifo medikamentams ir medicinos priemonėms mažinimui.

Feliksas Petrauskas, Darbo partijos kandidatas į LR
Seimą vienmandatėje Jotvingių rinkimų apygardoje
mus, padidinti pensijas, išmokas
– švelniai tariant, sako netiesą.
Pinigų Lietuvoje yra tiek, kiek yra.
Šiemet dėl pandemijos Europos
sąjunga atšaukė finansinio stabilumo reikalavimus ir leido valstybėms skolintis. Valdžia tai padarė. Tačiau skolas reikės grąžinti
ateities kartoms, o ES reikalavimai bus vėl griežti. Valdžia jums
nesako vieno – jei nesiimsime esminių pokyčių, biudžetas neaugs,
o greičiausiai net mažės.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas regionams, ten sukuriant išskirtines sąlygas verslo vystymui,
tokiu būdu užtikrinant greitesnį investicijų atsipirkimą. Darbo partija parengė atskirą programą pradedančiajam smulkiajam verslui,
skatinant gyventojų verslumą,
ypač smulkų ir vidutinį, šeimos
verslą, formuojant palankią aplinką ir mokesčių politiką.
- Valstybės valdymas ir jo
skaidrumas bus pagrindinis
naujosios valdžios prioritetas.
Įtrauksime žmones į valstybės
valdymą, svarbiausius klausimus
sprendžiant
referendumuose.
Jiems surengti sumažinsime kar-

telę per pusę t.y. nuo 300 000 iki
150 000 piliečių reikalavimo. Taip
pat įtvirtinsime politikų ir valstybės tarnautojų asmeninę materialinę atsakomybę dėl jų neteisingo
veikimo ar tyčinio neveikimo ir dėl
to atsiradusios žalos.
– Bus ginama lietuviška produkcija. Lietuvos gamintojai ir
pardavėjai yra mūsų ekonomikos
stuburas, be kurio neįmanomas
ūkio augimas. Bus sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti su užsienio gamintojais prekiaujant
turguose. Užsienyje pagaminta
prekė, atvežta į Lietuvą, turi teisę
būti parduodama su 0 proc. PVM,
tačiau Lietuvoje pagamintai prekei
uždedamas 21 proc. PVM. antkainis. Kodėl politikai iki šiol neuždavė klausimo, kodėl taip yra?
– Lietuvos kaimas bus gyvybingas. Tam formuosime patrauklų visuomenės požiūrį į kaimą ir tvarų žemės ūkį. Gerinsime
kaime gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, mažindami atskirtį tarp regionų, skatinsime kurti ir
vystyti tradicinius ir alternatyvius
verslus.

– Daug vietos Darbo partijos programoje skirta švietimo
klausimams. Kokius klausimus
būtina skubiai spręsti švietimo
srityje? Kaip vertinate Prezidento siūlymą vaikus į pirmąją
klasę leisti nuo šešerių metų?
Kas tai turėtų spręsti – Seimas
ar visa tauta per referendumą?
– Mokyti, skaityti, rašyti, skaičiuoti, uždirbti – tai jau labai senų
laikų supratimas, todėl užtenka
žaisti populistinėmis reformomis,
reikia ugdyti vaikų, moksleivių,
jaunimo mąstymą, motyvaciją. Su
tokia progresyvia sistema aš susipažinau 2014 metais per stažuotę
JAV, Kalifornijoje.
Lenkiame galvas prieš visus
mokytojus, nes dirbti su vaikais –
pašaukimas, tam reikia ypatingų
savybių. Mokytojas turi išmokyti
mokinį atskirti naudingą informaciją nuo žalingos, turi būti konsultantu, pagalbininku, o mokykla
– navigatoriumi, mentoriumi. Darbo partijos rinkimų programoje
yra įsipareigojimas, laimėjus rinkimus, sukurti teisines prielaidas
švietimo sistemos pokyčiams: didesnis dėmesys būtų skiriamas
vaikų ankstyvajam ugdymui, vaikų, turinčių specialių ugdymo poreikių, ugdymui. Užtikrinti visiems
vaikams vienodą ugdymo kokybę, sumažinti ugdymo kokybės
skirtumus didžiuose miestuose
ir regionuose. Švietimo pagrindu
turi tapti motyvacija. Didinti visų
švietimo lygių mokytojų, dėstytojų
ir mokslininkų, švietimo pagalbos
specialistų darbo užmokestį. Atsisakyti jungtinių klasių modelio,
siekti optimalaus mokinių mokymosi krūvio, racionalaus mokinių
skaičiaus klasėse mažinimo. Taip
pat sudaryti galimybę pedagogams, turintiems 30 m. pedago-

ginio darbo stažo, išeiti į pensiją
nuo 55 m. su galimybe pasirinkti
– dirbti ar ne.
Prezidento Gitano Nausėdos
pasiūlymas pradėti vaikų priešmokyklinį ugdymą nuo penkerių metų, o pradinį – nuo šešerių metų dera prie Darbo partijos
rinkimų programos. Tačiau pritarti šiai nuostatai, ar ne, reikalinga labai plati diskusija su švietimo specialistais, mokytojais,
vaikų psichologais, sociologais.
Būtina įvertinti tarptautinę ir ES
šalių praktiką ir galų gale tai pateikti spręsti referendume, kaip
tokią sprendimų priėmimo praktiką sėkmingai naudoja Šveicarija. Šiems pokyčiams pasirengti,
Prezidentūros teigimu, priešmokykliniam ugdymui reikėtų apie
11 mln. eurų, o pradiniam ugdymui – 7,5 mln. eurų ir dar 7 mln.
eurų reikėtų pedagogų kvalifikacijai kelti, parengiant juos naujai
sistemai. Jei toks Prezidento siūlomas modelis būtų įgyvendintas,
per šešerius metus iš viso reikėtų
apie 90 mln. eurų.
– Kokia Jūsų nuomonė apie
platesnį referendumo panaudojimą, sprendžiant visiems
žmonėms svarbius klausimus?
– Esu tikras, kad referendumas,
sumažinus būtinų parašų kiekį per
pusę, kaip yra įrašyta Darbo partijos programoje, tikrai realiai leistų Lietuvos gyventojams dalyvauti,
sprendžiant labai aktualius jų gyvenimo klausimus: valstybės valdymo, strateginio vystymosi, socialinius, sveikatos, švietimo ir kitus.
Manau, kad taip išvengtume įvairių politinių interpretacijų, pasikeitus politinių jėgų dominantėms,
turėtume tam tikrą tęstinumą ir išvengtume „politinės švytuoklės“
principo. Žmonės jaustų stabilumą, mažėtų susiskaldymas.
Jei pritariate šioms nuostatoms,
maloniai kviečiu palaikyti Darbo partiją – sąrašo numeris – 16
ir mane, jos kandidatą vienmandatėje Jotvingių rinkimų apygardoje, Feliksą Petrauską – numeris Darbo partijos sąraše – 49.
Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso Petrausko rinkimų sąskaitos.
Užsakymo Nr. MDR-PR-274-07

Leipalingio progimnazijos ikimokyklinukai mokosi sportuoti kitaip
Druskininkų savivaldybės Leipalingio
progimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyrius ,,Liepaitė“ antrus metus dalyvauja Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto programoje ,,Olimpinė karta“.
Šiemet, pateikus paraišką olimpinio
projekto konkursui, skirtam olimpinių
idėjų sklaidai ugdymo įstaigoje, o kartu pabrėžiant Tokijo 2020 olimpinių žaidynių svarbą, Leipalingio progimnazijos skyriaus „Liepaitė“ projektui buvo
skirtas 500 eurų finansavimas.
Saulėtą paskutinį rugsėjo ketvirtadienį
Leipalingio dvaro sodybos parko teritorijoje organizuotos projekto ,,Sportuosime kitaip“ veiklos.
Dalį iš numatytų užsiėmimų sutrikdė pandemijos gniaužtų reikalavimai, tačiau sumanios ikimokyklinio skyriaus „Liepaitė“
auklėtojos ir jų padėjėjos sugebėjo sukurti puikų renginį, kuriame aidėjo vaikų juo-

kas, vyravo nuostabios emocijos, mažieji
dalyvavo sumaniai organizuotose sportinėse estafetėse.
Į Leipalingio progimnazijos ikimokyklinukų renginį „Sportuosime kitaip“ atvyko ,,Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
Rovena Kvaraciejūtė. Ji keletą metų gyveno ir dirbo Japonijoje, kurioje 2020 metais
buvo numatytos surengti olimpinės žaidynės. Mokytoja mažuosius supažindino su
pagrindiniais Japonijos kultūros elementais, ritualais, valstybine vėliava ir ypatinga apranga, kuria pati buvo pasipuošusi.
Vėliau kiekviena lopšelio-darželio vaikų
amžiaus grupė pasirinktoje parko teritorijoje
atliko sportines užduotis, mėgavosi vaišėmis
gamtoje ir džiaugėsi labai reikalingu sportiniu inventoriumi, įsigytu iš projekto lėšų.
Leipalingio progimnazijos
informacija

Saulėtą paskutinį rugsėjo ketvirtadienį Leipalingio dvaro sodybos parko teritorijoje organizuotos projekto ,,Sportuosime kitaip“ veiklos/Asmeninio archyvo nuotrauka

Informuojame, kad š. m. spalio 6-9 d. bus vykdomi naujų Druskininkų miesto vandens gerinimo įrenginių paleidimo derinimo darbai. Šių darbų metu galimi laikini geriamojo vandens kokybės sutrikimai.
Apsiprašome už galimus nepatogumus!
UAB „Druskininkų vandenys“

7

2020 m. spalio 1 d.

Savaitraščio Nr. 274

Kandidatas Rimvydas Žagunis: „Pažadų nedalinu – einu dirbti“

Žmonės nemėgsta pažadų.
Bet prieš rinkimus, atrodo,
vis tiek jų laukia. Kartais aš
išgirstu priekaištaujant, kad
nieko nežadu. „Koks tu politikas, jei nemoki žadėti?“ – juokėsi anądien sutiktas buvęs
mano klasės draugas, su kuriuo kartu mokėmės buvusioje
Druskininkų 4-oje vidurinėje.
Žadėti aš sugebėčiau – tai nėra
sunku. Bet esu įpratęs sakyti tai,
kuo pats tikiu, kas realu ir įmanoma padaryti. Nuoširdžiai nesuprantu besielgiančiųjų kitaip.
Nesuprantu Seimo narių, kurie
kuria įstatymus ir patys juos ignoruoja. Nesuprantu politikų, kurie
prieš rinkimus žada žmonėms nerealius dalykus, žinodami, kad to,
ką sako, niekada negalės įgyvendinti. Nesuprantu, kaip jie paskui
gali žmonėms į akis žiūrėti. Nesuprantu bandančių patekti į Seimą
žmonių be nuomonės – „rankučių“ kilnotojų.
Kai kas man sako, jog taip mąstau todėl, kad esu politikos naujokas. Bet tai nėra tiesa. Taip,
rinkimuose į Seimą aš dalyvauju
pirmą kartą. Darau tai, gerai apmąstęs ir įvertinęs atsakomybę,
kuri laukia, jei žmonės manimi
patikės. Tačiau politika domiuosi,
ją stebiu ir analizuoju jau seniai.
Prieš gerą dešimtmetį buvau
įstojęs į Artūro Paulausko vadovaujamą „Naująją Sąjungą“. Jai
iširus, nesiblaškiau ir į jokią kitą
partiją nestojau. Mėgstu nuoseklumą – ir politikoje, ir apskritai
gyvenime.
Didžioji mano gyvenimo dalis
susijusi su Druskininkais. Čia gimiau, augau, lankiau mokyklą.
Vasaras leisdavau senelių sodyboje Lazdijų rajone, kurioje šiuo
metu ūkininkauju – auginu avis ir
veisiu sportinius žirgus. Tai – širdžiai miela veikla.

Atkelta iš 1 psl.

Mano darbo sritis – statybos: vykdau techninę projektų
priežiūrą, konsultuoju, užsiimu

projektų valdymu. Esu baigęs statybos inžinerijos studijas, taip pat
turiu socialinių mokslų bakalauro

ir administracinės teisės magistro
diplomus.
Po ne vienerius metus trukusių studijų ir darbo Vilniuje, šiuo
metu vėl gyvenu Druskininkuose.
Visuomet didžiuodamasis sakau,
kad esu druskininkietis. Taip pat
didžiuojuosi, matydamas, kaip
žmonės iš įvairių kraštų vertina ir
myli mūsų kurortą.
Bet juk taip buvo ne visada. Man
– 42-eji ir aš puikiau prisimenu laikus, kai tuometėje „Nemuno“ sanatorijoje dirbusi mano mama neteko
darbo, nes sanatorija bankrutavo.
Toks pats likimas grėsė ir daugeliui kitų Druskininkų sanatorijų. Bet,
laimė, viskas pasisuko kitaip.
Per pastaruosius porą dešimtmečių Druskininkai tapo sėkmingos ir išmintingos savivaldos pavyzdžiu, įrodančiu, kad kiekvieno
miesto, rajono ir net regiono likimas pirmiausia priklauso nuo
savivaldybėje dirbančių žmonių
iniciatyvų, sprendimų ir gebėjimų
juos įgyvendinti.
Todėl, mano įsitikinimu, vienas
esminių dalykų, sprendžiant regionų problemas, turi būti didesnis
pasitikėjimas savivaldybėmis, suteikiant joms daugiau savarankiškumo įgyvendinant investicinius
projektus, ypač susijusius su socialinių, švietimo poreikių tenkinimu, darbo vietų kūrimu.
Valstybė, užuot toliau auginusi
didmiesčius, turėtų teikti pirmenybę tokių projektų finansavimui
regionuose, ypač tose savivaldybėse, kurios įrodo sugebančios
vykdyti sėkmingas, grąžą duodančias investicijas.
Neabejoju, kad prie tokių investicijų noriai prisidėtų ir patys žmonės, turėdami galimybę tam tikrą
dalį savo pajamų mokesčio skirti
konkrečios savivaldybės biudžetui. Pavyzdžiui, jeigu Vilniuje ar
kitur gyvenantys druskininkiečiai

galėtų, tarkime, 3-5 proc. savo
sumokėto GPM skirti Druskininkams, esu įsitikinęs, kad dauguma jų tą ir padarytų. O tam įteisinti tereikia politinės valios.
Ji turėtų atsirasti ir sprendžiant
dėl paramos jaunoms šeimoms
būstui įsigyti. Ne paslaptis: Druskininkuose būstų kainos didelės,
o jaunos šeimos čia negali gauti
paramos pirmajam būstui įsigyti.
Esu įsitikinęs, kad šalies valdžia
turėtų keisti šią nuostatą ir bent
jau nuolat kurorte gyvenantiems
jauniems žmonėms pirmojo būsto
lengvatos turi būti taikomos.
Apskritai esu už tai, kad įstatymuose būtų kuo mažiau išimčių
ir išlygų. Valstybei turi rūpėti jos
žmonės, nesvarbu, kur jie gyvena, kokio amžiaus, kokia veikla
užsiima.
Todėl besąlygiškai pasisakau už
tai, kad, didinant minimalų atlyginimą, proporcingai būtų didinamos ir pensijos, ir kitos socialinės
išmokos. Beje, išmokos turi būti
naudojamos, kaip parama negalintiems dirbti žmonėms, o ne kaip
nenoro dirbti skatinimo priemonė.
Dirbdamas versle, akivaizdžiai
matau, kaip įvairiausių pašalpų ir
išmokų dalinimas, kuris itin suintensyvėja prieš rinkimus, atima iš
žmonių motyvaciją dirbti ir iš esmės valdžios priimamais sprendimais yra didinamas nedarbo lygis.
Racionaliais, apgalvotais įstatymais galima išspręsti daugelį
šiandienos problemų Lietuvoje.
Tik žmonės, norintys būti Seimo
nariais, turi suvokti, kad ten einama ne maloniai praleisti laiko,
o dirbti. Ir dirbti taip, kad to darbo
rezultatai būtų matomi, naudingi
ir reikalingi žmonės. Aš esu pasiruošęs taip dirbti.
Politinė reklama bus apmokėta iš
Rimvydo Žagunio rinkimų sąskaitos.
Užsakymo Nr. MDR-PR-274-08

Turizmo gurmanus Druskininkuose užbūrė magiškas stichijų šėlsmas

Laimos Rekevičienės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos

8

2020 m. spalio 1 d.

Savaitraščio Nr. 274

Restoranui „Toli Toli“ Druskininkuose
reikalingas pastiprinimas!
Ieškome: barmeno (-ės) ir padavėjo (-os)!
Komanda draugiška, vieninga, sukauptomis žiniomis
dalijasi noriai.
Pagrindinis reikalavimas – mylėti žmones ir tai, ką darai.
Prisijunk!
Skambinti arba rašyti!
Tel. +370 600 08542, el.p. info@tolitoli.lt

Ieškomas virėjas (-a) darbui Druskininkuose!
Gyvas restoranas „Toli Toli“ ieško tokio pat energingo
komandos nario.
Patirtis – būtina!
Darbas – karštų patiekalų zonoje.
Pageidaujamos savybės – tvarkingumas, atsakomybė, organizuotumas, operatyvumas ir pozityvumas, taip pat meilė tam, ką
darai ir tiems, kas Tave supa.
Atlyginimas – fiksuotas, priklausomai nuo patirties,
800-1100 Eur į rankas.
Grafikas – trumpa arba ilga savaitė.
Apgyvendinimo galimybė derinama
El. p. info@tolitoli.lt, tel. 8 600 08542

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui
reikalingas (-a) viešbučio administratorius (-ė).
Informacija tel. 8 313 59090

Dovanoja 3 mielus 2 mėnesių kačiukus. Tel. 8 625 58498
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Rudens gėrybės keliauja į rūsius ir... konteinerius
Ruduo – metas, kai iš sodų,
daržų, miško į namus nešame
visokiausias gėrybes. Nemaža
dalis jų atsiduria ir atliekų konteineriuose. Nukritę obuoliai,
vartojimui netinkami kiti vaisiai
ar daržovės keliauja į kompostavimo ir maisto atliekų konteinerius.
Kompostavimo
konteinerius
turi žmonės, gyvenantys mažesniuose miesteliuose, gyvenvietėse, maisto konteineriais aprūpinti miestų gyventojai.
Miestuose, ypač prie daugiabučių namų, dar pasitaiko, kad sodo
ir daržo atliekos išmetamos kartu su mišriomis atliekomis, o kai
kas neatsispiria pagundai numesti jas prie konteinerių ar netoli jų,
taip pridarydami netvarkos ir rūpesčių.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) kontrolieriai,
nuolat vykdantys konteinerių ir jų
aikštelių priežiūrą, jau yra nustatę ne vieną pažeidėją ir duomenis perdavę savivaldybei, kurios
atstovai priims sprendimus dėl
administracinio poveikio priemonių taikymo.
Tačiau, kaip pastebi ARATC
specialistai, sodo ir daržo atliekas daugelis gyventojų rūšiuoja
pakankamai gerai. Dėl netinkamo jų tvarkymo kyla gerokai mažiau problemų, nei dėl kitų rūšių
atliekų.
ARATC rūšiavimo centrų veiklos
organizavimo padalinio vadovas
Linas Brazauskas sako, kad kompostavimo aikštelėmis gyventojai
jau yra įpratę naudotis – į jas veža
įvairiausių augalų liekanas, obuolių išspaudas, pjuvenas, lapus,

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti maisto, virtuvės ir žaliąsias atliekas/ARATC archyvo nuotrauka

nugenėtas medžių šakas.
Surinktos kartu su maisto atliekomis sodo ir daržo atliekos patenka į biologinio apdorojimo įrenginius ir tampa žaliava energijai
gaminti. Į maisto atliekų konteinerius galima mesti ir sugrėbtus
medžių lapus, žolę, išrautas gėles. Tačiau, jei tokių atliekų susidaro dideli kiekiai, jas reikia vežti į
kompostavimo aikšteles.
Regione veikia septynios kompostavimo aikštelės, kuriose surenkamų žaliųjų atliekų kiekiai
kasmet didėja – pernai jose surinkta daugiau kaip 8 tūkst. tonų
žaliųjų atliekų.
Į kompostavimo aikšteles atgabentos medžių šakos čia smulkinamos, iš jų gaminamos medžio
drožlės, kurios naudojamos įvairioms reikmėms: energijai, biokurui
gaminti, kompostavimo kaupams.
Iš pernai aikštelėse surinktų biologiškai skaidžių atliekų (lapų,

žolės) buvo pagaminta 3400 tonų
komposto. Daugiabučių namų
bendrijoms po 3 tonas, o regiono savivaldybių aplinkos tvarkymui iki 25 tonų komposto per metus skiriama nemokamai.
L. Brazauskas priminė, kad medžių lapus ir žolę galima vežti ne
tik į kompostavimo aikšteles, bet
ir į bet kurį rūšiavimo centrą.
„Mes turime visas galimybes
saugiai ir efektyviai sutvarkyti visas išrūšiuotas atliekas, kad jos
niekam nekenktų, neterštų aplinkos. Svarbiausia – kad žmonės
rūšiuotų ir žaliąsias, ir visas kitas atliekas“, – ragina Rūšiavimo
centrų vadovas L. Brazauskas.
Kompostavimo aikštelė yra
Gardino g. 100, Druskininkuose. Tel. (8 671) 98 518
Aikštelė atidaryta: II-VI 9.0018.00, pertrauka: 13.00-14.00 val.
ARATC informacija

Druskininkų gydykla prie kolektyvo kviečia
prisijungti kineziterapeutą (-ę).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu:
slauga@gydykla.lt arba vadyba@gydykla.lt
Daugiau informacijos tel. +370 687 98 008
Nuo spalio mėnesio ieškomi darbuotojai dirbti Nyderlanduose
Vamzdynų rinkėjai (pipe fitters), elektrikai (electricians), santechnikai (plumbers), šildymo sistemų
technikai (feating engineers). Darbo užmokestis visos pozicijose – nuo 375 € per savaitę į rankas, atskaičius sveikatos draudimą ir būsto nuomos išlaidas.
Sunkvežimių vairuotojai (ce drivers) – darbo užmokestis – nuo 550 € į rankas, atskaičius sveikatos
draudimą ir būsto nuomą.
Pagrindinis reikalavimas – patirtis ir anglų kalbos žinios specialybės klausimais.
Po bandomojo laikotarpio – visos socialinės Nyderlandų garantijos.
CV anglų kalba siųsti el. p. proreal.transport@gmail.com
Daugiau informacijos, susisiekus asmeniškai. Laukiame Jūsų CV.

Išnuomojamos 52 kv. m komercinės
paskirties patalpos poilsio ir
sveikatingumo komplekse „Grand SPA
Lietuva“, viešbutyje „Lietuva“.
Tel. 8 614 06124
Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416
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Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos), virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997
Reikalinga moteris tvarkyti butus.
Rašyti SMS tel. 8 659 72353
Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje,
7, 13 arų sklypas – 15 000 Eur. Tel. 8 616 48116

UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Specialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime priimti
visą brigadą. Platesnė informacija telefonu

+370 682 04710 arba +370 687 50429

Nebrangiai parduodu skaldytas mišrias (beržas, alksnis,
drebulė, eglė) malkas. Kaina – 27 Eur/m3. Tel. 8 614 76626

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.

Tel. +370 687 93693
Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988

Brangiai perkame
grybus!
Vienkiemių g. 3,
Jaskonys
Tel. 8 606 00016

Pamestas didelis sidabrinis auskaras su skaidria
akute. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 676 34477
Liejame gręžtinius pamatus ir montuojame liktinius
klojinius. Tel. 8 682 00300

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško
Viešbučio registratūros administratoriaus (-ės).
Atlyginimas – 600 Eur. Tel. 8 615 34147

Išsinuomotų apie 10 kv.m kabinetą biuro veiklai, domintų
galimybė subnuoma dalytis patalpomis dvi dienas per
savaitę. Tel. 8 699 19634

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
mechanizatoriaus-ekskavatorininko dirbti pilnu etatu. Reikalingos visos kategorijos, suteikiančios teisę dirbti keliuose.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis
tel. 8 313 51405 arba el.p. info@dku.lt

Darbui Anglijoje reikalingi CE 95 kodas vairuotojai.
Atlyginimas – 140 UK svarų už darbo dieną.
Tel. +4474 27529915 www.prorealjobs.com

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
Ieškomas darbininkas arba darbų vadovas darbui visoje Lietuvoje. Darbo pobūdis – sodybų restauravimas, sklypų tvarkymas,
darbų koordinavimas, kartu kitų darbininkų priežiūra, dirbant kartu. Pageidautina – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Darbas
komandiruotėse, gyvenant remontuojamuose objektuose. Be žalingų įpročių. Tel. 8 611 01110

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos
Druskininkų mieste, renovuotame
name, Liškiavos g.
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580
PERKAME mišką
Gamybos įmonei
reikalingas autokrautuvo vairuotojas, turintis patirties. Teirautis
tel. 8 614 35269

Brangiai visoje Lietuvoje perkame mišką. Galime pasiūlyti geriausią miško kainą pardavėjui ir užtikrinti sklandų pardavimo procesą. Laikomės savo įsipareigojimų, laiku sutvarkome visus pirkimo/pardavimo dokumentus ir apmokame iš karto, pageidaujamu
klientui atsiskaitymo būdu.

Tel. 8 610 10 740

Superkame visų markių automobilius.Gali būti
nevažiuojantys ar po eismo įvykių bei parvežti iš
Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

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

Tel. 8 655 75705

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ jau
dirba. Iki malonaus susitikimo 4 km nuo
Druskininkų, Vienkiemių g. 3, Jaskonys.
Tel. +370 6060 0016

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas
nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197
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Renginiai
Spalio 2 d. 14 val. sanatorijos
„Dainava“ salėje – Trečiojo amžiaus universiteto Mokslo Metų
atidarymo šventė
Spalio 7 d. 17.30 val. interviu
„Kalbėjimas“ peržiūra V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9). Teatrologė D. Šabasevičienė kalbina
menininką J. Arčikauską
Spalio 10 d. 12 val. Amatų centre „Menų kalvė“ – druskininkiečių
tautodailininkų atviros dirbtuvės.
Amatų demonstravimas ir nemokami edukaciniai užsiėmimai: medžio drožyba, kalvystė, juvelyrika,
tapyba, grafika, karpiniai iš popieriaus (M. K. Čiurlionio g. 27)
Spalio 10-11 d.
savaitgalis Druskininkuose
japonišku ritmu:
Spalio 10 d. 14 val. arbatos gėrimo ceremonija su R. Strazdiene
(Kultūros centras, Vilniaus al. 24)
Spalio 10 d. 16 val. Japonijos
nuotraukų parodos „(ne)Nostalgiškas ruduo“ atidarymas ir susitikimas su autoriumi A. Kumpiu
(Muziejaus galerija, M. K. Čiurlionio g. 37)
Spalio 11 d. 13 val. Kūrybinės
gėlių aranžavimo dirbtuvės su ikebanos meistre L. Vanagiene (Kultūros centras, Vilniaus al. 24)
Spalio 11 d. 15 val. pažintis su
Kendo kartu su instruktoriumi R.
Žilaičiu, Kendo treniruotė (Kultūros centras, Vilniaus al. 24)

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško dirbti pilnu etatu
Statybos darbų vadovo arba meistro. Turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą statybų sektoriuje. Būtų privalumas – galiojantis kvalifikacijos atestatas, leidžiantis eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas (susisiekimo komunikacijos: keliai,
(gatvės). Darbo užmokestis – 1000 eurų, neatskaičius mokesčių
(mokami priedai, priklausantys nuo rezultato).
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 313 51405 arba
el.p. info@dku.lt.

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla skelbia konkursą
direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti
Pagrindinės funkcijos: mokyklos turto naudojimo
priežiūra, atnaujinimas ir jo saugumo užtikrinimo priemonės,
mokyklai priklausančių pastatų ir patalpų bei teritorijų
priežiūra, techninio personalo darbo organizavimas
ir kontrolė, viešieji pirkimai, mokyklos infrastruktūros
tvarkymo projektų administravimas ir vykdymas, kitos ūkio
tvarkymo ir priežiūros srities funkcijos.
Detalesnė informacija skelbiama mokyklos interneto
puslapyje www.atgimimomokykla.lt
Dokumentus pateikti iki 2020 m. spalio 4 d. elektroniniu
būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Telefonas pasiteirauti (8 313) 53955
Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.
Tel. 8 659 13031 www.altmaster.lt

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

Tel. 8 605 81979
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Spalio 17 d. 12 val. Amatų centre „Menų kalvė“ vyks kūrybinės
pynimo iš žolynų dirbtuvės su
Gintvile Giedraitiene Giedražole (Kaunas). Kaina –10 Eur (M. K.
Čiurlionio g. 27)

Parodos
Iki spalio 8 d. Eksponuojama
dailininko Jono Arčikausko paroda „Kėslai ir ketinimai“ V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
Iki spalio 9 d. veiks Sauliaus
Rudziko tapybos ir piešinių paroda „Atsakymas rudenio vieversiui“ pagal Kęstučio Bieliuko muzikinius kūrinius Druskininkų miesto
muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37)
Spalio 8-30 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ bus eksponuojama
Vilniaus regiono konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ (M. K. Čiurlionio g. 27)
Iki lapkričio 8 d. Eksponuojama
Arvydo Kumpio Japonijos fotografijų paroda „(ne)nostalgiškas ruduo“
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37)
Iki spalio 31 d. Druskininkų
miesto muziejuje veiks paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“
(M. K. Čiurlionio g. 59)
Iki spalio 31 d. Šventojo Jono
Pauliaus II gimimo šimtmečiui
paminėti eksponuojamas dailininko, Druskininkų garbės piliečio Alfonso Šuliausko (19382017)
paveikslas
„2000-ieji
metai“ Druskininkų miesto muziejuje (M.K.Čiurlionio g. 59).
Iki lapkričio 18 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) eksponuojama
menininko Aleksandro Vozbino
paroda „Mano Druskininkai“

Užuojautos
Kodėl nelaimės niekad nesibeldžia,
kiek sielvarto išvengtume tada.
Paėmusios tai, ką turime brangiausio,
išeina, o mums lieka tuštuma...
Dėl mylimo vyro ir tėvelio Juozo Varnelio mirties
nuoširdžiai užjaučiame Alę Plūkienę ir sūnų Nerijų.
Druskininkų „Bočiai“

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)

Mirus mylimai Mamai,
Eglę Kišonienę nuoširdžiai užjaučia šokių kolektyvas
„Dosado“.

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2020.10.02 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Reikalai Briugėje.
00:40 Pasivaikščiojimai su šunimis.
02:05 Vartotojų kontrolė.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ledynmetis“.
21:05 VAKARO KINO TEATRAS
„Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“.
00:05 PREMJERA „Tykantis šešėliuose“.
01:55 „Juodoji jūra“.
03:55 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Lietuvos sprendimas. LR Seimo rinkimų agitacinė laida.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Bėgantis skustuvo ašmenimis
2049.
00:05 Saugykla.
02:05 Invazija.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:10 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 Nauja diena.

20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Bušido ringas“.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Keršto valanda. Atlygis.
23:25 Niko.
01:25 „Būk ekstremalas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:05 Programos pabaiga.

2020.10.03 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Rikas, Oskaras ir pavogtas
akmuo.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Svečiuose pas šikšnosparnius.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Mongolija. Kraštutinumų šalis.
13:40 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:05 Sulieknėk!
00:50 Reikalai Briugėje.
02:40 Europos kinas. Kleo nuo 5 iki 7.
04:15 Jaunasis Montalbanas.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Būk profesionalas“.
12:00 PREMJERA „Didysis Lūžių
slėnis – laukinė Afrikos širdis“.
13:05 „Paryžiaus katedros kuprius“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Paryžiaus katedros kuprius“.
14:55 „Kosmoso kariai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:00 „Mano meilė karantinas“.
22:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Lūšnynų milijonierius“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
2020. 27 s.
22:18 „Lūšnynų milijonierius“.
00:45 „Palikti vandenyne“.
02:10 „Juodas vanduo“.
04:05 „24 valandos. Palikimas“.
04:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Monstrai prieš ateivius“.

08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Vasaros stovyklos sala“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Medžioklės sezonas atidarytas.
11:45 PREMJERA Šaunusis penketukas.
13:35 Bukas ir Bukesnis.
15:45 Laukiniai laukiniai vakarai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Emodži filmas.
21:10 Karštos gaudynės.
23:00 Šnipas per klaidą.
00:40 Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049.
03:25 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
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 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Skonio reikalas.
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Meilės lygtis“.
06:00 „Augintinių talentų
šou“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:30 „Reali mistika“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Lietkabelis - Neptūnas.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS 10-oji Kloverfyldo gatvė.
23:35 AŠTRUS KINAS Sapnų gaudyklė.
02:05 Keršto valanda. Atlygis.
03:40 Programos pabaiga.

2020.10.04 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Pasaulio puodai.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 1 s.
Karalius Strazdabarzdis.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Gamina vaikai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2.
12:55 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta.
13:50 Mis Marpl. Paskelbta žmogžudystė.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė.
17:00 Piniginės reikalai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.

20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Viktoras.
23:05 Kino žvaigždžių alėja. Mano
Afrika.
01:40 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2.
02:30 Klausimėlis.
02:45 Sulieknėk!
04:25 Mis Marpl. Paskelbta žmogžudystė.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žalioji byla“.
12:30 „Pelenė“.
14:00 „Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas“.
15:50 „Drakonų kova. Evoliucija“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius. Žvaigždės“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Pasmerkti. Pajūrio džiazas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Pasmerkti. Pajūrio Džiazas“.
00:15 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“.
02:55 „Gaudynės“.
06:15 „Stivenas Visata“.
07:00 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:30 „Ogis ir tarakonai“.
07:50 „Monstrai prieš ateivius“.
08:20 „Tomo ir Džerio šou“.
08:50 „Vasaros stovyklos sala“.
09:20 „Tinginių miestelis“.
09:45 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Klara ir stebuklingasis drakonas.
11:30 PREMJERA Šaunusis penketukas 2.
13:20 Policijos akademija 5. Užduotis Majamio pakrantėje.
15:10 Namų areštas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 PREMJERA Kieti bičai.
00:30 Visi nori Nikolės.
02:35 Kvailių nėra.
04:20 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Meilės lygtis“.
08.00 Pinigų karta.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Kryptys LT.
09.30 Pagaliau savaitgalis.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato: Greitis. Laida apie automobilius.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Kryptys LT.
19.00 Seimo rinkimų debatai “Sveikatos politika Lietuvoje ir pandemija”.
20.00 Žinios.
20.30 Seimo rinkimų debatai “Sveikatos politika Lietuvoje ir pandemija”.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Partizanų keliais.
00.30 Mūsų gyvūnai.
01.00 „Netikėtas teisingumas”.
02.00 „Netikėtas teisingumas”.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Europos galiūnų taurė.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.

13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:30 „Reali mistika“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Pieno žvaigždės - Žalgiris.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:40 „Fargo“.
01:45 10-oji Kloverfyldo gatvė.
03:30 Sapnų gaudyklė.
05:40 Programos pabaiga.

2020.10.05 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Zachor. Atsimink.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
21:52 „TV3 sportas“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Horizontas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Horizontas“.
23:55 „Įrodytas nekaltumas“.
00:55 „X failai“.
01:50 „Amerikiečiai“.
02:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:10 „Įrodytas nekaltumas“.
05:10 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
8:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:30 „Kvailiai šėlsta“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Troškimų kambarys.
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00:35 „Išbandymų diena“.
01:35 Kieti bičai.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:10 „Kalnietis“.
05:57 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
06.00 „Bušido ringas“.
06.30 Pinigų karta.
07.00 Laikykitės ten su A. Tapinu.
08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai.
09.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su A. Tapinu.
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 su A. Tapinu.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Reali mistika“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Eilinis Džo. Kerštas.
23:10 „Jūrų pėstininkai“.
01:10 „Legendų biuras“.
02:15 „Sūnus paklydėlis“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.10.06 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Zachor. Atsimink.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Šventadienio mintys.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Įsibrovimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Įsibrovimas“.
23:50 „Įrodytas nekaltumas“.
00:50 „X failai“.
01:50 „Amerikiečiai“.
02:55 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:25 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Didvyrių būrys.
00:35 „Išbandymų diena“.
01:35 Troškimų kambarys.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05:35 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Pagaliau savaitgalis.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 Seimo rinkimų debatai “Aukštasis mokslas”.
22.30 Reporteris.
23.00 Seimo rinkimų debatai “Aukštasis mokslas”.
00.00 Alfa taškas.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Beatodairiški veiksmai.

22:55 Eilinis Džo. Kerštas.
01:05 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:50 Programos pabaiga.

2020.10.07 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Šešios kulkos“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Šešios kulkos“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Šešios kulkos“.
00:30 „Įrodytas nekaltumas“.
01:30 „X failai“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:05 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:40 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 VIDO VIDeO.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30
VAKARO
SEANSAS.
PREMJERA Jūrų pėstininkai 5. Mūšio laukas.
00:20 „Išbandymų diena“.
01:20 Didvyrių būrys.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Kalnietis“.
05:25 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Deimantų vagys.
22:55 Beatodairiški veiksmai.
00:50 „Būk ekstremalas“.
01:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:35 Programos pabaiga.

2020.10.08 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gimę tą pačią dieną.
13:00 Pasaulio puodai.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Asmens sargybinis.
00:20 Alpių detektyvai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.

12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Ypatingas būrys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Ypatingas būrys“.
00:15 „Įrodytas nekaltumas“.
01:20 „X failai“.
02:20 „Havajai 5.0“.
03:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:45 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:15 „Įrodytas nekaltumas“.
05:05 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Valdžia.
01:10 „Išbandymų diena“.
02:05 Jūrų pėstininkai 5. Mūšio
laukas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija. Švietimo amžius.
04:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:25 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Atpildas.
22:50 Deimantų vagys.
00:45 „Būk ekstremalas“.
01:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:30 Programos pabaiga.
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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
Lauko ir vidaus darbai: glaistymas, dažymas, grindų klojimas laminatu ir mediena. Gaminame terasas, pavėsines. Tel. 8 605 42559

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

Savaitraščio Nr. 274
Reikalingas gydomojo masažo specialistas,
masažuotojas (-a), kad atvyktų į namus atlikti gydomąjį
masažą, turintis med. išsilavinimą. Tel. 8 313 53611

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.

Pamatų liejimas, sienų mūrijimas.
Tel. 8 636 27602

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS
APTARNAVIMAS.
SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.
ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Nuomoja 3,15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

Tel. 8 674 61 640

Tel. 8 678 43912

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą.
Suteikiame garantijas, sukomplektuojame medžiagas.
Tel. 8 655 75705

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460
BALDAI
Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Nebrangiai parduodu skaldytas mišrias (beržas, alksnis,
drebulė, eglė) malkas.Kaina – 27 Eur/m3. Tel. 8 614 76626

Dažome medinius namus, fasadus bei
stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė! Tel. 8 636 94394
Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“
Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur.
Tel. 8 600 48622

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

Tel. 8 624 34603

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

Statybos įmonei
reikalingi apdailininkai,
plytelių klojėjai.
Tel. 8 687 41202

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

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

Tel. 8 644 55355

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Namas Ricielių kaime, gera vieta, 28 a namų valda, kaina – 12
000 Eur. Tel. 8 670 99567
Parduodami 1-2 kambarių butai
su pilna arba daline apdaila naujos statybos name Gardino g. 56
G prie Alkos I tvenkinio. Tel. 8
687 37575
Parduodamas 3 kambarių 61,05
kv.m butas 5 aukštas iš 5 Šiltnamių g. Kaina – 46 000 Eur. Tel. 8
687 37575
3, 73 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Žeimių kaime. Tel. 8 682
26525
1 kamb. (35, 30 kv.m) butas Veisiejų g. 3 (4 aukštas), renovuotas
namas. Kaina – 26 000 Eur. Tel.:
8 613 80442, 8 614 40701
Namų valdos sklypas: 4,5 arų,
visos komunikacijos, Ratnyčėlės
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m.
Tel. 8 682 98506
Parduodamas 3 kamb. (65 kv. m)
butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuose. Tel. 8 650 99556
Parduodamas 69 kv. m 3 kamb.
butas naujos statybos name
Liškiavos g. Butas su grindininiu
šildymu, labai mažos šildymo
išlaidos. Yra privati parkavimo
vieta. Tel. 8 638 85452
Žemės ūkio paskirties žemė,
miškas Ricielių kaime, tel. 8 670
99567
Miciūnų g. 17, 9 arų sklypas su
kadastriniu planu. Tel. 8 674
20701
Parduodami sklypai Neravų kaime nuo 16 arų. Tel. 8 687 10508

Nuoma
Išnuomojamas miesto centre,
šalia Vilniaus al. butas 1 aukšte
(baldai, indai, buitinė technika).
Dviems žmonėms – 200 Eur. Tel.
8 616 48116
Išnuomojamas 2 kamb. butas
Veisiejų g. 20 su baldais, buitine
technika, yra WIFI. Tel. 8 602
96533
Nuomoju komercinės paskirties
63 kv. m. patalpas, Liškiavos g.
11, atskiras įėjimas nuo gatvės,
dideli elektros pajėgumai, tel. 8
612 12197
Vienišas vyras išsinuomotų 1
kambarėlį bendrabutyje. Tel. 8
665 82417
Išnuomojamas 3 kamb. butas
Veisiejų g. 12. Tel. 8 623 23482

Išnuomoju 1 kamb. butą Ateities
g. ir kambarį nuosavame name
prie turgaus su atskirais patogumais. Tel. 8 602 15956
Išnuomojamas 2 kamb. butas su
baldais M. K. Čiurlionio g. Kaina
– 240 Eur + mokesčiai, tel. 8 617
41584
Ilgalaikė 2 kambarių buto nuoma
Eglės g. 3. Kaina – 200 Eur +
komunaliniai mokesčiai. Tel. 8
610 98843

Įvairūs daiktai
20 kaltų meniniam marmuro apdirbimui, du odiniai sukami foteliai. Tel. 8 313 55714
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
savos gamybos priekaba. Tel. 8
656 38881
Puikus pianinas, pagamintas
Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. Tel.
8 600 48622
Gyvenamasis namas 72 kv. m
Leipalingio miestelyje, 7,13 arų
sklypas – 15 000 Eur. Tel. 8 616
48116
Centralinis katilas – 190 Eur,
metalinė skardinė, skirta skystam
kurui – 200 l, spintelės, stalai,
lovos. Tel. 8 616 48116
Parduodamas Veisiejų g. 22, 4
kamb. butas, 4 aukštas iš 5, 74
kv. m. Tel. 8 618 01715
Kineskopinis televizorius „LG“,
51 cm įstrižainė – 15 Eur, „Philips“ (37 cm) įstrižainė – 12 Eur,
TV priedėlis TV STAR – 17 Eur,
kineskopinių TV ir TV priedėlių
„TV STAR“ distanciniai pulteliai ir
Scart laidai – nuo 2 Eur, naudoti
medžio drožlių plokščių skydai
154,5 cm X 60, 5 cm – 18 vnt.
177,5 cm X 50 cm – 6 vnt. 1, 5
Eur už kv. m, skaldelė trinkelių
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur,
medžioklinis šautuvas IŽ-H27, 12
kalibro su medžiokliniu prožektoriumi – 250 Eur. Tel. 8 686 43600
Siuvimo mašina „Singer“ brazilų
gamybos, televizorius „Philips“
su priedėliu, austos vilnonės
lovatiesės, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652

Parduoda metalinio tinklo tvoros
segmentus su stulpais. Rėmai –
1,5x2,8 m. Tel. 8 682 62890
Laboratorinis namų mikroskopas,
foto didintuvas „Krokus“, vatmanas lapais, buko medžio kėdės
žaliu gobelenu, įvairios meno
knygos. Tel. 8 313 55714
Naujos striukės su kapišonais
paaugliams, kaina nuo 12 Eur.
Tel. 8 604 57914
Naudotą elektrinį vandens šildytuvą „Dražice“, 160 l, 220 W. Tel.
8 601 00029
Pelenų rožinės spalvos, veliūru traukta graži dvigulė lova
(160X200 cm), naudota 1-erius
metus. Su patalynės dėže, yra
ir čiužinys (už sutartinę kainą).
Kaina – 450 Eur. Susisiekus, atsiųsiu daugiau nuotraukų. Tel. 8
686 31712
Svetainės odinis komplektas
smėlio spalvos, kaina – 200 Eur.
Tel. 8 611 33589
Kambarinės gėlės “Monsteros”,
žemuogių daigai. Tel. 8 650
83251

Transporto priemonės 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
„Audi A4“ tdi, turbina – 30, 00
Eur, vairo stiprintuvo siurblys –
20 Eur, lieti ratai su apynaujėmis
padangomis, kaina – 300, 00
Eur, 185X55X15. MB „Sprinter“
kablys – 35 Eur, MB stogo bagažinė su laiptais – 50 Eur, 2004 m.
„Opel Meriva“ vairo stiprintuvas
– 50 Eur. Tel. 8 616 22884
Naudotos traktorių dalys: T-40,
T-25, T-16, MTZ, 2 PTS-4, SZ-3,
6. Tel. 8 652 96090

Parduodamos 2 bičių šeimos su
aviliais, paruoštos žiemojimui.
Tel. 8 611 20107

Miškas, mediena, malkos
Parduodu beržines ir drebulines
malkas. Tel. 8 648 92746

„Moskvich“ lingės, kurios tinkamos lengvojo automobilio priekabai. Tel. 8 604 57914

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Motorinis dviratis „Pegiosih“, kaina – 350 Eur, tel. 8 631 61456

Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035

Žemės ūkio produkcija
Parduoda maistines bulves „Vineta“,1 kg/0,25 Eur, Sodų g. 37,
Druskininkai. Tel. 8 699 43921
Parduodu 4 metų gerą, duodančią daug pieno ožką. Amžius – 4
metai. Kaina – 70 Eur. Tel. 8 611
19982

Dujinė viryklė su elektrine orkaite. Kaina – 50 Eur. Dujų balionas
– 20 Eur. Tel. 8 623 20014

Parduodami škudų veislės avinukai ir avytės. Kaina – 40-50 Eur.
Tel. 8 614 16255

Parduodamos iš uždarytos parduotuvės su 70% nuolaida naujos odinės striukės ir avikailiai.
Modeliai ne iš pačių naujausių
kolekcijų. Kainos nuo 10 Eur. Tel.
8 698 40430

Parduodamos avytės ir baroniukai. Tel. 8 614 22592
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614
47247
Žieminiai kvietrugiai, avižos, vasariniai kviečiai. Tel. 8 675 43169
Mažos bulvės, vasariniai kviečiai,
avižos ir šienas. Tel. 8 690 19372
Ekologiški svogūnai ir moliūgai.
Skambinti po 14 val. Tel. 8 607
96153

Dovanoja du laidinius
telefonus (naują ir
mažai naudotą).
Tel. 8 619 14580

Įvairių rūšių malkos: kaladėmis,
rąsteliais. Pristatome ir mažus
kiekius. Tel. 8 625 57710

Ieško darbo
Jaunas vyras ieško pavienių arba
ilgalaikių darbų. Esu kruopštus,

atsakingas, be žalingų įpročių,
galiu dirbti bet kuriuo metu – darbo dienomis, savaitgaliais. Tel. 8
676 52360
Moteris, turinti aukštąjį išsilavinimą ieško darbo. Moka
lietuvių, rusų, lenkų kalbas.
Tel. 8 680 26074

Pamesta
Pamestas raktų ryšulys su „Ford“
pakabuku. Tel. 8 604 27808

Dovanoja
Dovanoju betono spalvos trinkeles (apie 8 kv.m). Tel. 8 687
15671
Nuo 1970 m. iki 1990 m. „Mūsų
gamta“ žurnalo komplektai (įrišti).
Tel. 8 313 55714
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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

