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Druskininkai atvėrė Lietuvai kurorto ir poilsio vartus

Druskonio ežeras ir jo pakrantė KURORT IN metu virto didžiausia Lietuvoje koncertų arena po atviru dangumi/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Paskutinį pavasario savait-
galį Druskininkai pakvietė 
Lietuvą kartu pasitikti vasa-
rą ir pagaliau atidaryti kuror-
tą svečiams. Po ilgo ir var-
ginančio karantino žmonės 
pirmą kartą galėjo pilna bur-
na įkvėpti gryno laisvės oro 
ir pasimėgauti gyvenimu. Į 
kurorto at(s)idarymo šventę 
KURORT IN suplūdo žmonės 
iš sostinės, Kauno, Alytaus ir 
kitų šalies vietovių, netrūko 
ir svečių iš užsienio. Miestas 
vėl ėmė pulsuoti gyvybe.

Renginio organizatoriai pasi-
rūpino, kad šventinį savaitgalį 
Druskininkuose turėtų ką veik-
ti ir didelis, ir mažas, ir jaunas, 
ir senjoras. Kurortas virto di-
džiuliu ošiančiu parku: plati vei-
klų po atviru dangumi progra-
ma buvo išdėstyta septyniose 
skirtingose kurorto erdvėse, lai-
kantis visų karantino saugumo 
reikalavimų. Koncertai ir kitos 
veiklos suplanuotos taip, kad 
buvo galima spėti išgirsti ir pa-
matyti viską.

Scena pakibo ant vandens
Jei kitos KURORT IN veiklos 

vyko riboto žiūrovų skaičiaus 
erdvėse, tai Druskonio eže-
ras ir jo pakrantė virto didžiau-
sia Lietuvoje koncertų arena po 
atviru dangumi. Scenos žvaigž-
džių pasirodymus druskinin-
kiečiai ir kurorto svečiai galėjo 
stebėti didžiuliuose ekranuose, 
iškylaudami amfiteatro pievelė-
je, parke, visoje ežero pakrantė-
je. Stebėti koncertą iš vandens 
pakvietė baidarių, katamara-
nų, valtelių nuomotojai. Šia pra-

moga ypač džiaugėsi jaunimas, 
garsiai traukęs dainas kartu su 
atlikėjais ir negailėjęs karštų 
aplodismentų.

Druskonio pakrantėje pašėlu-
sią diskoteką po atviru dangu-
mi surengę žiūrovai bisui į sce-
ną kvietė Leon Somov ir Diletą, 
grupę „Saulės kliošas“, „Plane-
tą Polar“, KaYra ir kitus. Žmonės 
šėlo, išgirdę pirmuosius ekstra-
vagantiškųjų, paslaptingų, ki-
toniškų ir tikrai nenuobodžių 
Beissoul&Einius akordus, dai-
navo kartu su atlikėjais, skan-
davo, plojo į taktą, savo emoci-
jas siuntė švieselėmis. Žodžiu, 
linksminosi iš visų jėgų – kaip 
kažkada.

Koncertai tęsėsi iki vidurnak-
čio, o tuomet estafetę perėmė 
didžėjus Šarūnas Šimaitis aka 
Less Feeling. Gerai pažįstamas 
muzikinių karuselių operatorius 
specialiai šiai progai parinko 
muzikinius takelius.

Virš Druskonio ežero savo 
spalvotus spindulius pasklei-
dė daugybė lazerių, muzikos 
garsai persipynė su žaižaruo-
jančiomis šviesomis ir sukūrė 
nuostabų vaizdą. Įspūdį susti-
prino pasklidęs atvaizdas ant 
veidrodinio Druskonio ežero 
paviršiaus – rodės, kad iš eže-
ro gilumos kyla prižadintos pa-
slaptingos pulsuojančios gyvy-
bės. Pusantros valandos trukęs 
įspūdingas reginys paliko jį ste-
bėjusiems sunkiai išdildomus 
potyrius.

Nuo romantikos ir geros po-
ezijos iki šlagerių

Atskirose zonose, po atviru dan-

gumi, gražioje gamtoje visi galėjo 
surasti širdžiai mielą veiklą.

Pramogų aikštėje surengti 
gyvo garso koncertai: folkloro 
ansamblis „Nalšia“ žiūrovams 
dovanojo romansų vakarą, jis 
sulaukė ypatingo vyresnio am-
žiaus žiūrovų dėmesio. Adas ir 
Viltė lietuvių liaudies melodijas 
supynė su elektronine muzika. 
Vakarais kino mėgėjai, įsitaisę 
patogiuose oranžiniuose krės-
luose, pasinėrė į muzikinio kino 
seansus.

Garlaivio prieplaukoje roman-
tiškai nuteikė Justino Lapatins-
ko jausmingos dainos, o drus-
kininkiečių mylimos R&R vertė 
kilnoti kojas ir dainuoti kartu.

K. Dineikos sveikatingumo 
parke įsikūrė jauki ramybės 
oazė. Kamerinėje erdvėje kom-
pozitoriaus ir atlikėjo Miko Su-
raučiaus akustinis autorinių dai-
nų koncertas palepino geros 
muzikos mylėtojus, o Aldona Vi-
lutytė ir Andrius Zalieska Zala 
pakvietė kartu praleisti muzikos 
ir poezijos valandą intriguojan-
čiu pavadinimu „Pasinesusikal-
bėjimai”. Atlikėjai, beveik metus 
nekoncertavę gyvai, atrodė, žiū-
rovams atidavė visą savo širdį.

Nepamiršti ir mažieji, ir ak-
tyvios veiklos entuziastai 

Nemuno krantinėje pasklido 
mažieji. Vaikai dūko ir šėlo Ka-
kės Makės pramogų arenoje, 
šoko, vaidino, leido muilo bur-
bulus su Mimų teatro aktoriais, 
bandė pavyti ir fotografavosi su 
kojūkininkais. Žaismingas „La-
baiteatro“ spektaklis „Kai už-
augsiu būsiu“ vaikams uždavė 

Kitąmet 
vyksiančiose 

Pasaulio lietuvių 
žaidynėse – 

įspūdingas sporto 
šakų skaičius

2 psl.

Sėkmė lydi 
darbščiuosius

8-9 psl.4-5 psl.

išspręsti nelengvą rebusą – tai 
kuo būti užaugus? Betarpiškas 
aktorių bendravimas su vaikais, 
gyvas kontaktas, linksmas rim-
tų klausimų pateikimas iki rau-
donumo įkaitino mažųjų delnus.

Edukacijų dirbtuvėlėse vaikai 
galėjo išlaisvinti savo kūrybiš-
kumą: kartu su profesionaliais 
amatininkais spalvinti, kompo-
nuoti, rišti.

Vaikų emocijas čia pat, tarp 
medžių ištiesęs drobę, nuspal-
vino menininkas Gabrielius Žvir-
blis, per trumpą laiką su įvairių 

Seniūnijų gatvių 
apšvietimo 

modernizavimui – 
beveik pusė 

milijono eurų

2 psl.
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Kitąmet vyksiančiose Pasaulio lietuvių žaidynėse – įspūdingas sporto šakų skaičius
Pasiruošimas 2022 m. Drus-

kininkuose vyksiančioms XI 
Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynėms įgauna pagreitį – pra-
ėjusią savaitę specialiai šių 
žaidynių organizavimui suda-
ryta darbo grupė apsispren-
dė dėl svarbių organizacinių 
klausimų.

Druskininkų savivaldybės mero 
Ričardo Malinausko teigimu, 
per šiuos metus privaloma iš-
analizuoti ankstesnių žaidynių 
trūkumus, kad Druskininkuose 
vyksianti sporto šventė jos daly-
viams ir žiūrovams padovanotų 
kuo geresnių įspūdžių. „Tai tarp-
tautinis, labai reikšmingas rengi-
nys, todėl sieksime jį organizuo-
ti aukščiausiu lygiu. Norime, kad 
pasaulio lietuviai, ypač jaunimas, 
atvykę į šias žaidynes, išsivežtų 
pačius geriausius prisiminimus 
apie Lietuvą ir Druskininkus“, – 
sakė R. Malinauskas.

Atsižvelgiant į jau suplanuo-
tus sporto ir kultūros renginius, 

tokius kaip Dainų šventė, nu-
spręsta, kad viso pasaulio lietu-

vių bendruomenei svarbi sporto 
šventė Druskininkuose vyks pre-

liminariai 2022 m. liepos 14-17 d.
Taip pat patvirtinta, kad Druski-

ninkuose vyksiančiose XI Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynėse bus 
galima išvysti net 27 sporto šakų 
varžybas – net aštuoniomis spor-
to šakomis daugiau nei prieš tai 
Kaune surengtose žaidynėse. 
Posėdžio dalyviai akcentavo, kad 
sporto šakų sąrašas dar gali keis-
tis, priklausomai nuo į varžybas 
užsiregistravusių žaidėjų skai-
čiaus, tačiau organizatorių tikslas 
– sudaryti sąlygas kuo įvairesnių 
sporto šakų rungtims.

Posėdyje diskutuota renginio or-
ganizavimo ir finansavimo klausi-
mais – kalbėta apie sporto bazių, 
reikalingų žaidynėms, atnaujini-
mą, šventės atidarymo ir užda-
rymo ceremonijų organizavimą, 
aptarti svarbūs žaidynių dalyvių 
maitinimo, apgyvendinimo, pavė-
žėjimo, užimtumo klausimai.

Apsispręsta, kad oficialus šių 
žaidynių organizatorius – Lietu-
vos sporto centras, Druskinin-
kų savivaldybė – organizacinis 
partneris.

Druskininkuose vyksiančiose XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse bus galima išvysti net 27 sporto šakų varžybas – net aštuoniomis 
sporto šakomis daugiau nei prieš tai Kaune surengtose žaidynėse/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Pasiskiepiję druskininkiečiai dalijasi savo 
patirtimi ir kviečia tai daryti kitus!

Seniūnijų gatvių apšvietimo modernizavimui – beveik pusė milijono eurų
Praėjusią savaitę buvo pa-

sirašyta projekto finansavi-
mo sutartis tarp Druskininkų 
savivaldybės administraci-
jos ir Lietuvos verslo para-
mos agentūros (LVPA) – be-
veik pusė milijono eurų skirta 
Leipalingio ir Viečiūnų seniū-
nijų gatvių apšvietimo mo-
dernizavimui. Tai – dar vie-
nas projektas, kurį pavyko 
laimėti Druskininkų savival-
dybės administracijos speci-
alistams.

Į seniūnijų gatvių apšvietimo 
sistemą bus investuota 232,7 
tūkst. ES struktūrinių fondų 
lėšų, tokią pačią sumą skirs ir 
Savivaldybė. Bendra projekto 
vertė sudarys apie 465,4 tūkst. 
eurų.

Sutartį pasirašiusi Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė 
džiaugėsi, kad investicijas pa-
vyksta pritraukti ne tik Druskinin-
kuose, bet ir seniūnijose. „Kai-
miškosios teritorijos mums labai 
svarbios, todėl stengiamės, kad 
investicijos būtų kompleksiškos, 
apimtų ne tik kurortą, bet ir Vie-
čiūnų bei Leipalingio seniūnijas. 
Esame įgyvendinę daug pro-
jektų, kurių dėka seniūnijų vei-
das kasmet gražėja. Tačiau taip 
pat turime ir nemažai spręstinų 
klausimų. Vienas tokių – gatvių 

apšvietimas. Džiaugiuosi, kad, 
pritraukus projektinių lėšų, pa-
vyks padaryti nemažai darbų“, – 
sakė V. Jurgelevičienė.

Projekto metu bus moderni-
zuota gatvių apšvietimo siste-
ma Viečiūnų ir Leipalingio se-
niūnijose. 

Druskininkų savivaldybė kas-
met investuoja į apšvietimo at-
naujinimą, tačiau moderniza-
vimas vyksta dalimis, kadangi 
atnaujinti visą sistemą iš pagrin-
dų yra per brangu.

Jau yra atnaujinta dalis ap-
švietimo sistemos Leipalingio 
ir Viečiūnų seniūnijose, tačiau 
nemaža dalis dar yra pasenu-
si, neefektyvi, neatitinka šiais 
laikais taikomų aplinkosaugi-
nių reikalavimų dėl daug elek-
tros energijos suvartojančių 
šviestuvų su natrio ir gyvsida-
brio lempomis, ribotų apšvieti-
mo intensyvumo reguliavimo, 
automatinio gedimo nustaty-

mo ir apskaitos galimybių, žemo 
energijos vartojimo efektyvumo.

Tam, kad būtų užtikrintas ko-
kybiškas, efektyvus ir reikala-
vimus atitinkantis Savivaldybės 
seniūnijų gatvių apšvietimas, 
numatyta modernizuoti didžią-
ją dalį nusidėvėjusių Viečiūnų ir 
Leipalingio seniūnijų gatvių ap-
švietimo įrenginių (šviestuvų, 
atramų), natrio bei gyvsidabrio 
lempas pakeisti į LED švies-
tuvus, kurie leis sutapyti ne tik 
daug energijos, bet ir tausos 
aplinką.

Gatvių apšvietimo sistemą mo-
dernizuoti seniūnijose ketinama 
per artimiausius dvejus metus.

V. Jurgelevičienė: „Kai-
miškosios teritorijos mums 
labai svarbios, todėl sten-
giamės, kad investicijos būtų 
kompleksiškos, apimtų ne tik 
kurortą, bet ir Viečiūnų bei 
Leipalingio seniūnijas. Esa-
me įgyvendinę daug projek-
tų, kurių dėka seniūnijų vei-
das kasmet gražėja. Tačiau 
taip pat turime ir nemažai 
spręstinų klausimų. Vienas 
tokių – gatvių apšvietimas. 
Džiaugiuosi, kad, pritraukus 
projektinių lėšų, pavyks pa-
daryti nemažai darbų.“

Projekto metu bus modernizuota gatvių apšvietimo sistema Viečiūnų ir Leipalingio seniū-
nijose/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Rekomenduotinas elgesys prie vandens telkinių
Maudymosi sezonas pa-

gal Lietuvos gamtines sąly-
gas prasideda birželio 1 d. ir 
baigiasi rugsėjo 15 d. Tačiau 
per žiemą, kiek primiršus ele-
mentarias maudynių taisy-
kles, dažnas gali tapti nelai-
mės taikiniu. 

Kad būtų galima išvengti skau-
džių nelaimių, Druskininkų savi-
valdybės administracija prime-
na gyventojams, kaip saugiai 
elgtis prie vandens telkinių:

– nesimaudykite nežinomose, 
nuošaliose vietose: geriau pasi-
rinkti paplūdimį arba vietą, kur 
maudosi daugiau žmonių ir kur 
budi gelbėtojai;

– nepalikite prie vandens be 
priežiūros mažamečių vaikų;

– nestovėkite ir nežaiskite 
ten, kur galima netikėtai įkristi į 
vandenį. Tai gali būti prieplau-
kos ar molo kraštas, tiltas, sta-

tus krantas;
– nesimaudykite tamsiu paros 

metu;
– neplaukite už plūdurų ar ki-

taip pažymėtų maudymosi vie-
tos ribų;

– nešokinėkite į vandenį neži-
nomoje vietoje, kur galima susi-

žaloti atsitrenkus į dugne esan-
čius kietus arba aštrius daiktus;

– neplaukiokite ant pripučia-
mų čiužinių, padangų kamerų, 
savadarbių plaustų ar kitų prie-
monių. Ypač pavojinga išdykau-
ti valtyje, vaikščioti joje, ją supti, 
nes valtis gali apsiversti;

– nesimaudykite iškart po val-
gio, išgėrę alkoholinių gėrimų. 
Nepulkite į šaltą vandenį įkaitę 
saulėje, pirtyje ar saunoje, nes 
tai gali sukelti raumenų mėšlun-
gį arba širdies paralyžių;

– jeigu pradėjote skęsti, pasi-
stenkite įkvėpti kuo daugiau oro, 
o dėmesį į save atkreipkite mo-
juodami rankomis;

– naudokitės gelbėjimosi lie-
mene, ypač kartu su vaikais ar 
prastais plaukikais;

– pamatę skęstantį žmogų, 
šaukdami mėginkite atkreip-
ti aplinkinių dėmesį ir iškvieski-

te gelbėjimo tarnybas bendruo-
ju pagalbos telefonu 112. Tada 
apsidairykite, ar šalia nėra ko-
kios nors gelbėjimo arba pa-
rankinės priemonės (gelbėjimo 
rato, valties, čiužinio ir kt.), kuria 
naudojantis būtų galima padėti 
skęstančiajam. Jeigu įmanoma, 
pamėginkite pasiekti skęstantįjį 
ranka, stora medžio šaka arba 
numeskite jam virvę;

– įsidėmėkite, jog gelbėti skęs-
tantįjį gali tik geras plaukikas, 
kuris išmano gelbėjimo būdus ir 
moka tai atlikti praktiškai;

– negadinkite ar kitaip nenai-
kinkite informacinių ir kitų žen-
klų prie vandens telkinių; 

– maudykitės tik gerai žino-
muose vandens telkiniuose, kur 
vandens kokybė yra gera ir nuo-
lat tikrinama.

Saugaus poilsio prie van-
dens!

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Gyventojai raginami saugiai elgtis prie vandens telkinių/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija ieško 
entuziastingo Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto
Veiklos sritis – jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

Darbo pobūdis:
• rengsi ir įgyvendinsi savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones;
• analizuosi jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
• plėtosi savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;
• palaikysi ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;
• administruosi savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
• kaupsi ir skleisi informaciją apie jaunimo veiklos galimybes;
• konsultuosi jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą sa-

vivaldybėje.

Reikalavimai:
• turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygia-

vertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; studijų kryptis – pedagogika arba edukologija, arba vadyba, arba vie-
šasis administravimas; 

arba turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam ly-
giavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 1 metų jaunimo politikos ar programų įgyvendi-
nimo patirtį arba veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtį;

• Tau būdingas komunikabilumas, proaktyvumas, pozityvus bei strateginis mąstymas, puikūs analitiniai 
įgūdžiai bei orientacija į kokybę;

• turi didelį norą dirbti su jaunimu;
• turi idėjų, kaip skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų vei-

klą, jos plėtrą;
• moki užsienio kalbą (anglų arba prancūzų, arba vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

Mes siūlome:
• darbą geriausiame Lietuvos kurorte ir puikią darbo bei laisvalaikio atmosferą;
• galimybę dirbti profesionalų komandoje, nuolatinį profesinį tobulėjimą ir savirealizaciją;
• darnų, draugišką kolektyvą, atvirą naujoms idėjoms aplinką;
• startinį mėnesinį darbo užmokestį 1062 – 1132,80 Eur (neatskaičius mokesčių), augantį priklausomai 

nuo Tavo patirties, žinių, kompetencijos ir darbo rezultatų.

Gyvenimo aprašymą prašome teikti iki 2021 m. birželio 15 d. Druskininkų savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriui el. p. diana.brown@druskininkai.lt

Tel. pasiteirauti (8 313) 52 913
Dalyvauti atrankoje bus kviečiami pasirinkti pretendentai.

Gyventojų dėmesiui: teisinės 
pagalbos teikimas

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės 
biudžeto. Karantino metu pir-
minė teisinė pagalba teikia-
ma nuotoliniu būdu.

Druskininkų savivaldybės gy-
ventojai gali kreiptis dėl pirmi-
nės teisinės pagalbos per elek-
troninę sistemą TEISIS (https://
www.teisis.lt) arba iš anksto už-
siregistravę tel. (8 313) 51517 ar 
el. p. info@druskininkai.lt

Teikiamos pirminės teisinės 
pagalbos laikai (tik užsiregis-
travus iš anksto) – antradieniais 
nuo 13.00 val. iki 17.00 val.; 
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 
12.00 val.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir taikos 
sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-

kiama iš karto, kai asmuo krei-
piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 
pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengi-
mas, advokato gynyba arba 
atstovavimas bylose, įskaitant 
vykdymo procesą, atstovavi-
mas išankstinio ginčo spren-
dimo ne teisme atveju, jeigu 
tokią tvarką nustato įstatymai 
ar teismo sprendimas, atleidi-
mas nuo advokato, proceso ir 
kitų bylinėjimosi išlaidų mokė-
jimo, neteisminės, teisminės ir 
privalomosios mediacijos pa-
slaugos. 

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslau-
gos: antrinė teisinė pagalba 
privalomoji mediacija.

Daugiau informacijos www.
druskininkusavivaldybe.lt skil-
tyje „Valstybės garantuoja-
ma teisinė pagalba“, taip pat 
– Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybos in-
terneto tinklalapyje https://
vgtpt.lrv.lt/
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spalvų akriliniais dažais sukū-
ręs ryškų ir linksmą dūkstančių 
vaikų paveikslą.

Be dėmesio savaitgalį neliko 
sveiko gyvenimo būdo propa-
guotojai: dviračiais jie mynė 20 
km, bėgo pasirinktą trasą, se-
kmadienio rytą leidosi į baida-
rių žygį Kubilnyčios ir Nemuno 
upėmis iki Druskininkų, išbandė 
pramoginį slalomą elektromo-
biliu kartu su Ladies Go Karys-
Lenktynininkas orientacinio-
pramoginio ralio dalyviais.

Sekmadienio rytą buvo galima 
pamedituoti K. Dineikos svei-
katingumo parke: čia gongų te-
rapijos rytmetį vedė ir gongus 
kalbino gongo meistras R. Bin-
kauskas.

Tie, kurie norėjo savaitgalį iš-
naudoti prasmingai, sužinoti 
ką nors naujo ir arčiau pažinti 
Druskininkus, gausiai registra-
vosi į gidų vedamas ekskursijas 
„Išėjau su Čiurlioniu. Negrįšiu“ 
ir „Medinė Druskininkų archi-
tektūra“.

Dėmesys – verslo bendruo-
menei

Šiemet kurorto atidarymo 
šventėje netrūko dėmesio Drus-
kininkų verslininkams, kurie 
pradeda atsigauti po pandemi-
jos iššūkių. Druskonio scenoje 
charizmatiškasis LEO – Leonar-
das Pobedonoscevas į sma-
gius pokalbius pristatyti Druski-
ninkų naujienas pakvietė įvairių 
sričių pašnekovus – sanatorijų, 

SPA, gydyklų ir kitų verslų at-
stovus. Jie pasakojo apie tei-
kiamas paslaugas, naujus pro-
duktus ir visa kita, dėl ko verta 
poilsiui rinktis Druskininkus.

Sveikatingumo ir poilsio kom-
pleksas „Grand SPA Lietuva“ pri-
statė projektą „Laiminga šeima 
– sveika šeima“, Amberton Gre-
en SPA Druskininkai – vieninte-
lis miego SPA Šiaurės Europo-
je – pakvietė išbandyti naujas ir 
neįprastas procedūras. Atosto-
gų namai SAKA siūlo savaitgalį 
praleisti originaliai įrengtuose aš-
tuoniuose kambariuose, kuriuose 
galima rasti vis kitą legendą, susi-
jusią su Druskininkų apylinkėmis.

Na, o Druskininkų centro 
„Aqua“  atskirai pristatyti net ne-
verta: tropinis karštis, vaiskaus 
žydrumo baseinai, 18 pirčių er-
dvė, palmių paunksmės ir nesi-
baigiančios vandens pramogos 
visuomet yra užgultos lankytojų. 

Druskininkų gydykla ir „Eglės 
sanatorija“ – tikras sveikatos ir 
poilsio šaltinis visai šeimai, gar-
sėjantis giliomis sanatorinio gy-
dymo tradicijomis ir natūraliais 
gydomaisiais veiksniais. Mo-
dernios gydomojo ir mineralinio 
purvo vonios, baseinai, pirtys, 
masažo, fizioterapijos, kinezi-
terapijos, krioterapijos kabinetai 
vėl tęs savo veiklą. 

Taigi Druskininkai pasitiko va-
sarą garsiai, pasidžiaugė ga-
limybe vėl pabūti kartu ir pa-
galiau saugiai grįžti į įprastas 
gyvenimo vėžes.

Druskininkai atvėrė Lietuvai kurorto ir poilsio vartusatkelta iš 1 psl.

Leonardas Pobedonoscevas, aktorius, renginių vedėjas: „Nežinau, ar tai atsitiktinumas, ar 
jau tampa taisykle, kad pirmuosius savo renginius po karantinų vedu Druskininkuose. Pernai Drus-
kininkų aerodrome buvo ekstremalus renginys – su žaibais ir baisiu lietumi, šiemet vėl nauja patir-
tis – scena, kuri žvelgia į ežerą, o žiūrovai stebi renginius, plaukiodami katamaranais ir baidarėmis 
vandenyje. Visai įdomu buvo atlikti žurnalisto vaidmenį, kalbinti kurorto verslo atstovus. Tai tikrai pui-
kūs žmonės, su kuriais smagu improvizuoti. Druskininkus kaskart atrandu iš naujo, tai ypatinga man 
vieta. Galėčiau Druskininkus palyginti su Balio sala. Atrodo tai vietos, kur gausybė lankytojų ir turis-
tų, tačiau ir Balyje, ir Druskininkuose kiekvienas sau gali susirasti tokį poilsio būdą, kokio jam reikia“. 

Regimantas Trakimavičius, verslininkas iš Klaipėdos: „ Su šeima į Druskininkų kurorto sezono 
atidarymą atvykome pirmą kartą. Čia labai gera atmosfera, visi jaučiasi laisvi ir lyg nuo grandinės nu-
trūkę. Nustebino tokia renginių gausa, norėjome kuo daugiau pamatyti, bet visur nespėjome, vaikai 
užlaikė prie atrakcionų ir spektaklio. Kadangi čia buvome dvi dienas, tai galiu pasakyti, kad šventė 
buvo tikrai grandiozinė, savo užmojais ir programa nenusileidžianti mūsų Jūros šventei. Ačiū, Drus-
kininkai, mes dar čia sugrįšime!“

Rimantė Sadauskienė, vadybininkė iš Alytaus: „Mes su šeima į Druskininkų kurorto atidarymus 
važiuojame jau ne vienerius metus, nes čia visada būna įdomu, puikiai praleidžiame laiką. Pernai 
dėl pandemijos renginyje nebuvome, o šiemet vėl atvykome. Gaila, kad dėl ribojimų nebuvo tradici-
nio druskininkiečių parado, bet turėjome galimybę pamatyti gausybę garsių atlikėjų, kurie koncertavo 
įvairiose vietose. Jautėmės saugiai, nes turime Galimybių pasą. Galėjome pietauti ir restoranų vidu-
je bei be kaukių stebėti koncertus. Druskininkuose sutikome labai daug alytiškių. Panašu, kad dau-
guma Dzūkijos sostinės gyventojų savaitgalį persikėlė į Druskininkus. Gal tas karantinas greitai baig-
sis ir galėsime dažniau atvažiuoti į Druskininkuose rengiamas šventes“.    

„Mano Druskininkai“ informacija
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Profilaktikos svarba burnos sveikatai ir pažangiausių skaitmeninių tyrimų 
galimybės – „Šypsenos akademijoje“

Odontologijos klinika „Šyp-
senos akademija“ vadovau-
jasi taisykle, kad sėkmin-
go gydymo pagrindas visais 
atvejais yra išsami diagnos-
tika. Sukaupę ilgametę patir-
tį odontologijos sektoriuje ir 
pasitelkdami pažangiausius 
skaitmeninius tyrimų meto-
dus, gebame valdyti net ir 
menkiausias rizikas, taupy-
ti pacientų laiką bei užtikrin-
ti, jog dantų ligų būtų išveng-
ta arba jos būtų pastebėtos 
ankstyvoje stadijoje ir len-
gvai išgydomos. Pasitelkiant 
moderniausius skaitmeni-
nius tyrimus, suteikiame ne 
tik išsamų paciento dantų 
būklės vaizdą, bet ir galimy-
bę „pasimatuoti“ savo būsi-
mą šypseną.

Geriausias gydymas – pre-
vencija

Ar teko girdėti posakį, jog ge-
riausias gydymas – ligų pre-
vencija? Odontologijoje ypač 
svarbus savalaikis dantų ligų 
diagnozavimas. Dažnai dan-
tų ligos gali ilgą laiką būti be-
simptomės, o skausmas pasi-
reikšti tik vėlyvose dantų ligų 
stadijose. Todėl profilaktiš-
kai tikrinti dantų sveikatą bent 
du kartus per metus yra būti-
na. Tai – geriausias būdas lai-
ku diagnozuoti net ir plika akimi 
nepastebimo ankstyvo karie-
so užuomazgas ir kitas dantų 
bei dantenų ligas ankstyvose 
jų stadijose. Reguliariai tikrin-
damiesi burnos sveikatą, ne tik 
užkirsite kelią dantų bei dante-
nų ligoms, bet ir išvengsite di-
desnių gydymo išlaidų. Stan-
dartiniam dantų diagnostikos 
vizitui „Šypsenos akademijoje“ 
pakanka skirti vos keletą kartų 
per metus, o vienas vizitas už-
truks ne ilgiau kaip 1 valandą. 

Profesionali burnos higiena 
– būtina profilaktinė priemonė

Norint užtikrinti dantų ir dan-
tenų apsaugą nuo galimų ligų, 
viena svarbiausių profilaktinių 
priemonių – profesionali bur-
nos higienos procedūra. Net 
ir tinkamai palaikoma asmeni-
nė burnos higiena ir dantų va-
lymo įpročiai negarantuoja, kad 
burnos ertmėje neatsiras ligų, 
kurios turės įtakos ir bendrai 
sveikatos būklei, kitų ligų atsi-
radimui. „Šypsenos akademi-
joje“ burnos higienos proce-
dūros metu specialistė Birutė 
Kazakevičiūtė įvertina paciento 
dantų būklę, skiria rekomenda-
cijas individualiai dantų priežiū-
rai namuose, padeda išsirink-
ti tinkamas priemones burnos 
sveikatos priežiūrai pagal kie-
kvieno individualią situaciją. 
Svarbu suprasti, kad profesio-
nali burnos higiena yra reikalin-
ga ne vien estetikai, bet ir ligų 
prevencijai, todėl rekomenduo-
jama burnos higieną atlikti bent 
du kartus per metus, o perio-
dontinių ligų profilaktikai ir su-

siduriantiems su periodontinė-
mis ligomis burnos higienos 
procedūrą reikėtų atlikti ne re-
čiau kaip kas 3-4 mėnesius. 
Taip pat burnos higienos pro-
cedūrą rekomenduojama atlikti 
prieš numatytą odontologinį gy-
dymą: protezavimą, endodonti-
nį, ortodontinį gydymą, plom-
bavimą, dantų balinimą, burnos 
chirurgiją, implantaciją ir kitas. 
Procedūros nereikia baimintis 
– pasitelkus moderniausią įran-
gą bei metodus, burnos higie-
nos procedūra nesukelia paci-
entui jokio skausmo.

Skaitmeninis dantų būklės 
tyrimas ir jo nauda pacientui

Kitas inovatyvus diagnostikos 
metodas, taikomas „Šypsenos 
akademijoje“, – skaitmeninis 
dantų būklės tyrimas. Pasitel-
kiami 3D intraoralinis ir 3D vei-
do skeneriai, leidžiantys į skai-
tmeninę erdvę perkelti visas 
dantų ir veido struktūras, kurios 
vėliau naudojamos Jūsų svei-
kos ir gražios šypsenos mode-
liavimui bei dantų pakitimų ste-

bėsenai.

Taupomas ne tik klinikos, 
bet ir paciento laikas. Nu-
skenavus paciento burną, 
gaunamas 3D vaizdas, kurį 
akimirksniu galima perduoti 
visiems reikalingiems specia-
listams, nors tuo metu jų nėra 
šalia. Specialistai gali pacien-
to situaciją aptarti su kolego-
mis nuotoliniu būdu, net ir be 
paciento vizito klinikoje, todėl 
sumažinamas vizitų pas spe-
cialistus skaičius ir išlaidos. 
3D nuotrauka yra saugoma 
klinikos archyve, todėl specia-
listai gali stebėti net smulkiau-
sius Jūsų dantų situacijos po-
kyčius, o tyrimo nuoroda bei 
dantų modelio 3D failu pasi-
daliname ir su pacientu – juos 
galima turėti net savo mobilia-
jame telefone!

Pacientas gali „pasimatuo-
ti savo šypseną“. Specialis-
tas, pasitelkęs šį skaitmeninį 
tyrimą, gali pasiūlyti pacien-
tui tinkamiausią, labiausiai jo 
lūkesčius atitinkantį šypsenos 
sprendimą. Vos kelių minučių 
tyrimas leidžia parinkti pacien-
tui labiausiai tinkančią dantų 
formą, spalvą bei priderinti ją 
prie veido bruožų. Ypač mūsų 
pacientams patinka tai, kad šių 
modernių technologijų dėka jie 
gali „pasimatuoti“ savo būsimą 
šypsena – pamatyti, kaip ji re-
aliai atrodys. 

Tyrimas nesukelia jokio dis-
komforto. Naudojant šį mo-
dernų tyrimą, nebereikia atlik-
ti daugeliui pacientų pykinimą 
keliančios procedūros, kurios 
metu dedama speciali masė į 
burnos ertmę ir formuojamas 
dantų atspaudas. Atspaudų rei-
kia prieš įvairias odontologinias 

procedūras: implantaciją, pro-
tezavimą, ortodontinį gydymą 
ir kitas. 3D nuotraukoje mato-
mas tikslus dantų vaizdas, todėl 
ši nemaloni procedūra neberei-
kalinga. 

Dėl pažangiausių technologi-
jų naudojimo vos kelias minu-
tes trunkantis tyrimas nesuke-
lia pacientui jokio diskomforto, 
leidžia į skaitmeninę erdvę per-
kelti dantų ir veido struktūras, 
modeliuoti svajonių šypseną ir 
užtikrintai žengti tolimesnius 
žingsnius kuriant tobulą pacien-
to šypseną. 

Taigi profilaktiniai burnos svei-
katos patikrinimai bei regulia-
riai atliekama profesionali bur-
nos higienos procedūra bent du 
kartus per metus yra būtinybė, 
norint išsaugoti sveikus dantis ir 
išvengti didesnių gydymo išlai-
dų. O jei norite, kad Jūsų dan-
tų būklė būtų ištirta nuodugniai, 
svajojate apie tobulą šypseną ir 
norite ją išvysti skaitmeninėje 
erdvėje, idealus sprendimas yra 
skaitmeninis dantų būklės tyri-
mas (3D), atliekamas ir nese-
niai duris atvėrusioje „Šypsenos 
akademija“ odontologijos klini-
koje Druskininkuose. „Šypse-
nos akademijoje“ naudojamos 
pažangiausios technologijos ir 
moderniausi 3D skaitmeniniai 
tyrimai užtikrina visišką pacien-
tų komfortą ir suteikia galimybę 
specialistams stebėti net men-
kiausius paciento dantų būklės 
pokyčius, o pacientui „pasima-
tuoti“ savo svajonių šypseną, 
sutaupyti laiko ir finansų.

Lauksime Jūsų adresu K. Di-
neikos g. 1, SPA Vilnius Drus-
kininkai. Registruotis galite tel. 
+370 633 90 605, +370 643 52 
525 arba internetu www.sypse-
nosakademija.lt

Užsakymo Nr. MDR-307-01

„Šypsenos akademijos“ burnos higienistė B. Kazakevičiūtė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkai atvėrė Lietuvai kurorto ir poilsio vartusatkelta iš 4 psl.

Renginio organizatoriai pasirūpino, kad šventinį savaitgalį Druskininkuose turėtų ką veikti ir didelis, ir mažas, ir jaunas, ir senjoras/Ma-
riaus Dovidausko ir „Mano Druskininkai“ ir asmeninio archyvo nuotraukos
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Judame daugiau ir išradingiau
Druskininkų lopšelis-dar-

želis „Žibutė“ yra respubliki-
nio sveikatą stiprinančių mo-
kyklų tinklo narys, todėl daug 
veiklų, švenčių yra organizuo-
jama, siekiant vaikų sveikatos 
stiprinimo, vidutinio ir dides-
nio intensyvumo fizinio akty-
vumo, įtraukiant į kuo įvaires-
nes veiklas ne tik vaikus, bet 
ir visą darželio bendruomenę. 

Šiemet Šeimos dienos pro-
ga lopšelis-darželis organizavo 
šeimos žingsnių iššūkį. Jame 
dalyvavo 31 šeima. Visi kartu jie 
nuėjo net 648 212 žingsnių!

Nugalėtojai žingsnius rinko tris 
dienas. Daugiausia žingsnių nu-
ėjo Jorūnės šeima – net 50 427. 
2-oje vietoje – Emilio šeima, su-
rinkusi 46 358 žingsnius. 3-os 
vietos laureatai – Danieliaus ir 
Dominyko šeima – 40 604 žings-
niai. Sveikiname nugalėtojus! 
Jiems bus įteiktos padėkos. Taip 
pat dėkojame visiems dalyvavu-
siems šiame iššūkyje. Džiaugia-
mės savo įstaigos bendruomene, 
kuri rūpinasi savo šeimų sveikata.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
informacija

Daugiausia žingsnių nuėjo Jorūnės šeima – net 50 427

3-os vietos laureatai – Danieliaus ir Dominyko šeima – 40 604 žingsniai

2-oje vietoje – Emilio šeima, surinkusi 46 358 žingsnius

Mažiausieji mokinukai paminėjo 
„Dantuko Perliuko“ gimtadienį

„Atgimimo“ mokyklos 
priešmokyklinio ugdymo ir 
pirmų klasių mokiniai daly-
vavo tradiciniame socialinių 
ir higienos įgūdžių ugdymo 
renginyje „Dantuko Perliuko 
gimtadienis“. Šiais mokslo 
metais minimas jau penkta-
sis – jubiliejinis – gimtadie-
nis, kuriam pradėta ruoštis 
nuo pat sugrįžimo į mokyklą 
po karantino laikotarpio.

Visą balandžio mėnesį mo-
kiniai dalyvavo edukaciniuose 
užsiėmimuose „Apie ką svajo-
ja dantukai?“. Juos organiza-
vo mokyklos visuomenės svei-
katos priežiūros specialistė 
Irma Tamulevičienė. Vaikai įgi-
jo daug teorinių ir praktinių ži-
nių bei pagilino įgūdžius. 

Visi nekantriai laukė ypatin-
gos šventės, kuri saulėtą rytą 
prasidėjo nuo dviejų geriausių 
draugų – Dantuko ir Šepetuko 
– „konflikto“. 

Kartu su vaikais jį padėjo iš-
spręsti Dantukų fėja. Vėliau 
klasės išradingai pristatė savo 
pasveikinimus: dainavo daine-
les apie dantukus, deklamavo 
eilėraščius, grojo, dovanojo at-

virukus, piešinius ir plakatus, 
demonstravo linksmą žaidimą 
„Bakterijų gaudytojai“. Mokinu-
kai buvo nusiteikę ne tik švęsti, 
bet ir dalyvauti viktorinoje apie 
dantukų priežiūrą. Burtų ke-
liu išrinkti dalyviai atsakinėjo į 
klausimus, kurie buvo paslėpti 
„Balionų pievoje“ . 

Sunkesniems klausimams 
įveikti prireikė ir klasės pagal-
bos. 

Net šeši šventės dalyviai už 
dalyvavimą konkurse „Dantu-

ko ABC“ buvo apdovanoti VšĮ 
„Būk saugus LT“ prizais. Savo 
kūrybos eilėraščius vaikai pri-
statė šventės dalyviams.

Šventės pabaigą vainikavo 
gimtadienio daina ir tradicinis 
tortas iš „Pik Nik“ sūrio lazde-
lių. Džiugios renginio akimirkos 
buvo įamžintos drauge su gim-
tadienio personažais Dantuku, 
Šepetėliu ir Dantukų fėja.

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Visą balandžio mėnesį mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Apie ką svajo-
ja dantukai?“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokiniai dalyvavo tradiciniame socialinių ir higienos įgūdžių ugdymo renginyje „Dantuko Per-
liuko gimtadienis“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Žemės ateitis – mūsų rankose
Lina Vanagaitienė, 
Druskininkų „Saulės“ pagrindi-

nės mokyklos direktorės pava-
duotoja ugdymui

Šiandien vis dažniau susi-
duriame su aplinkosaugos 
problemomis: miestų cen-
truose perpildytos šiukšlia-
dėžės, nežinome, kaip tin-
kamai sutvarkyti tam tikras 
specifines atliekas, šiukšlės 
vandenyne, besaikis gamtos 
išteklių naudojimas ir kita. 
Kyla klausimas, kaip mes ga-
lime prisidėti, spręsdami šias 
problemas? Todėl Druskinin-
kų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla jau ne vienerius metus 
vykdo aplinkosauginę vei-
klą, dalyvauja mini projektuo-
se „Saikingai vartoju – metus 
Žemei dovanoju“, „Atliekos – 
tai ne šiukšlės“, „Laimingas 
vanduo“ ir kituose. 

Šiais mokslo metais mokykla 
įsiliejo į Europos Sąjungos fi-
nansuojamą projektą „Prasmin-
gas atvirasis mokymas: moky-
klos ir bendruomenės sąveika“ 
(MOST), kuris skatina mokyklų 
ir bendruomenių bendradarbia-
vimą, įgyvendinant mokyklos 
bendruomenės aplinkosaugos 
projektus. Lietuvoje projekto 
partneriai yra Vilniaus universi-
tetas ir Vilniaus miesto savival-
dybės administracija. Projek-
to tikslas – apjungti mokyklas ir 
jų bendruomenes, kartu spręs-
ti aplinkosaugos problemas bei 
ieškoti tinkamų sprendimų. Ba-
landžio mėnesį mūsų mokyklo-
je pradėti trys projektai. 

1b klasės mokinukai (moky-
toja I. Eitmantienė) dalyvau-
ja projekte „Rūšiuoju atliekas – 
saugau gamtą“. Projekto metu 
vaikams buvo pravesta paskai-
ta apie atliekų rūšiavimą, paro-
dyti mokomieji filmukai, kuriuo-
se pateiktos linksmos istorijos 
apie gamtos saugojimą, pade-
dančios mokytis teisingai rū-
šiuoti buityje susidarančias 
atliekas. Vaikai, atlikę užduotis, 
turėjo pasakyti, į kokį konteine-
rį reikia mesti parodytus daik-
tus. Dauguma pirmokų žino, 
kaip reikia rūšiuoti buitines atlie-
kas, supranta, kad atliekoms rū-
šiuoti nereikia ypatingų pastan-
gų ir papildomų laiko sąnaudų 
– svarbiausia namuose turė-
ti atskirus kibirus arba maišus 
skirtingoms atliekoms. 

Pirmokai mąstė, ką dar galėtų 

padaryti? Pradėti rūšiuoti – pir-
mas žingsnis, jei norime gyven-
ti švarioje šalyje, gerti neužterš-
tą vandenį bei kvėpuoti tyru oru. 
Tačiau vien to nepakanka, no-
rint būti atsakingu vartotoju. To-
dėl jie nusprendė vadovautis ir 
3P taisykle: pakuočių mažini-
mas – pakartotinis panaudo-
jimas – perdirbimas. Kartu su 
vaikais į projektą noriai įsitrau-
kė ir tėveliai. Jis bus tęsiamas ir 
vasarą. 

Mažieji mokinukai smagiai su-
dalyvavo akcijoje „Darom!“, šva-
rino aplinką ne tik mokyklos te-
ritorijoje, bet ir šalia savo namų, 

upelių, ežerų pakrančių. Pirmo-
kėliai kartu su VšĮ „Edulandas“ 
dalyvavo edukacijoje „Kokias 
paslaptis slepia vanduo? Kas 
būtų, jei vanduo staiga išnyktų 
arba taptų nebevartotinas? Šio-
je inovatyvioje, STEAM ugdy-
mu grįstoje edukacijoje, vaikai 
gilinosi į vandens svarbą šiuo-
laikiniame pasaulyje. Interak-
tyvios pasakos metu aiškinosi, 
kuo svarbi ekologija ir kaip pra-
monė bei kasdienis žmogaus 
elgesys prisideda prie taršos 
mažinimo ar didinimo. Diskusi-
jos metu vaikai atrado būdų, ku-
riais kiekvienas iš mūsų gali pri-

sidėti prie vandens užterštumo 
mažinimo. Nuotolinėje edukaci-
jos versijoje jie galėjo pareikš-
ti nuomonę virtualiuose balsa-
vimuose, kurių rezultatai darė 
įtaką pasakos veikėjų pasirin-
kimams. Edukacijos pabaigoje 
visi patikrino įgytas žinias bei iš-
reiškė savo nuomonę „Kahoot“ 
viktorinoje apie ekologiją, van-
denį ir taršą.

Antros klasės mokinukai kar-
tu su ketvirtokais (mokytojos A. 
Bikulč ir I. Graževičienė) vyk-
do projektą „Oro taršos maži-
nimas“ ir domisi, kas labiausiai 
teršia orą. Mokiniai mėnesį fik-

savo, kaip mokyklos vaikai at-
vyksta į mokyklą (pėsčiomis, 
ekologiškomis transporto prie-
monėmis, mokykliniu arba 
miesto autobusu, atveža tėvai). 
Paaiškėjo, kad daugelį mokinių 
tėvai atveža prie pat mokyklos. 
Vaikams išlipant, mašinų vari-
kliai yra neišjungiami, susidaro 
spūstys, oro užterštumas didė-
ja. Šiuo metu tiriamasis darbas 
baigtas, toliau nuo mokyklos 
gyvenantys vaikai skatinami at-
vykti pėsčiomis, dviračiais ar 
paspirtukais. 

3c klasės (mokytoja V. Marci-
nonienė) bendruomenė vykdo 
mini projektą „Aš rūšiuoju atsa-
kingai, o tu?“. Prieš pradėdami 
vykdyti projektą, vaikai ieško-
jo informacijos apie tai, kaip tei-
singai rūšiuoti atliekas, domė-
josi, per kiek metų jos suyra. 
Ieškojo medžiagos, kaip teisin-
gai rūšiuoti. Taip pat domėjosi, 
kaip dar kartą panaudoti daiktą, 
kad būtų, kiek įmanoma, maži-
namas vartojimas. Trečiokams 
mielai padėti ir paaiškinti sutiko 
aplinkosauginio ugdymo ir daik-
tų pakartotinio naudojimo cen-
tras „Tiko Tiks“, kuriame taisomi, 
iš atliekų gaminami nauji daiktai. 

Mokinukai dalyvavo nuotolinė-
je edukacijoje, kurios metu suži-
nojo daug naujos ir reikalingos  
informacijos. „Tiko Tiks“ centro 
atstovė Vaida pasidžiaugė ir pa-
gyrė trečiokus už tokią gražią ir 
reikalingą iniciatyvą. Į projek-
tą buvo įtraukti ir šeimos nariai. 
Trečiokų bendruomenė skaičia-
vo, kiek plastiko atliekų surink-
tų per savaitę. Susidarė beveik 
13 kg atliekų! Buvo padaryta iš-
vada, kad atliekas privalome rū-
šiuoti atsakingai, stengtis, kad 
Žemė nevirstų šiukšlynu. Tre-
čiokai kūrė įvairius plakatus ir 
lankstinukus, skatinančius tai-
syklingai rūšiuoti, savo sukaup-
ta informacija dalijosi su moky-
klos pradinukais.

Norint padėti gamtai, svarbu 
ne tik daug žinoti, bet ir veik-
ti. Mokyklos vykdomi projektai 
skirti skiepyti vaikams nuo seno 
lietuviams būdingą pagarbą bei 
meilę gamtai – vandeniui ir že-
mei, kurti artimą ryšį ir žinojimą, 
jog žemė gyva ir vanduo gyvas. 

Visi mokykloje vykdyti projek-
tai rudenį bus pristatyti MOST 
mugėje, kurioje bus dalijamasi 
gerąja atvirosios mokyklos pa-
tirtimi, susitinkama su bendruo-
menės nariais.

„Saulės“ mokyklos vykdomi projektai skirti skiepyti vaikams nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai/Saulės“ mokyklos 
archyvo nuotraukos
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Sėkmė lydi darbščiuosius
Druskininkų M. K. Čiurlio-

nio meno mokykla šį pavasa-
rį tikrai turi kuo pasidžiaugti – 
tiek konkursų nugalėtojų dar 
nebuvo! Smagu, kad mūsų 
mokiniai ir mokytojai sugeba 
dirbti tokiomis sudėtingomis 
sąlygomis ir pasiekti gerų re-
zultatų. 

Kovo 26 dieną Klaipėdos J. 
Karoso muzikos mokyklos vir-
tualiai organizuotame III-jame 
tarptautiniame konkurse „Mu-
zikuojantys berniukai“ mūsų 
penktokas Faustas Pauliukas 
laimėjo 1-ą vietą (mokyt. Eglė 
Sakavičienė). Nuotolinio kon-
kurso varžovai buvo iš Naciona-
linės M. K. Čiurlionio menų mo-
kyklos, J. Naujalio ir E. Balsio 
menų gimnazijų, kitų Lietuvos 
ir užsienio meno ir muzikos mo-
kyklų. Faustas surinko 24 balus 
iš 25, nuo Grand Prix jį teskyrė 
vienas balas... 

Konkurso rengėjai atsiuntė 
Faustui nugalėtojo taurę ir diplo-
mą, o koncertmeisteriams Auš-
rai Vilčinskienei ir Sauliui Vil-
pišauskui – padėkas. 

Balandžio 12-gegužės 3 die-
ną Alytaus muzikos mokyklos 
surengtame V-jame virtualiame 
tarptautiniame instrumentinės 
muzikos konkurse „Muzikinė 
mažųjų mozaika 2021“ dalyva-
vo 195 jaunieji talentai (iki 11 
metų) iš 47 Lietuvos, Latvijos, 
Rusijos muzikos mokyklų. Kon-
kurso pasirodymus vertino 12 
narių komisija iš JAV, Graikijos, 
Danijos, Šveicarijos, Ukrainos 
ir Lietuvos. Konkurse dalyvavo 
net šešios mūsų mokyklos ma-
žosios smuikininkės, o sėkmė 
nusišypsojo dviem.  Liepa Dai-
nauskaitė (trečia klasė) iškovo-
jo 1-ą vietą, o Milana Deksnytė 
(trečia klasė) tapo diplomante. 
Liepa taip pat apdovanota spe-
cialiuoju prizu už geriausią lietu-
viško kūrinio atlikimą. Pirmokės 
Kamilė Janeikaitė, Deimantė 
Krivenokaitė, taip pat Sofija Ja-
cevič (antra klasė) ir Miglė Či-
junskytė (ketvirta klasė) gavo 
konkurso rengėjų padėkas. Vi-
sas mergaites paruošė mokyto-
ja Eglė Sakavičienė.

Gegužės 5 d. Radviliškio mu-
zikos mokykla organizavo vir-
tualų IV-ąjį respublikinį jaunų-
jų pianistų konkursą „Polifonija 
ir aš“. Šio konkurso dalyviai var-
žėsi A, B, C, ir D kategorijose 
pagal amžiaus grupes. Jaunie-
ji pianistai turėjo atlikti du kūri-
nius: polifoninio žanro baroko 
epochos kūrinį ir laisvai pasi-
rinktą pjesę.

Mūsų mokyklai atstovavo ir 
puikiai pasirodė jaunieji pianis-
tai, paruošti mokytojos Nonos 
Kalvaitienės. Antrokė Neila Ma-
tulevičiūtė ir šeštokas Augustas 
Navickas iškovojo 2-os vietos 
laureatų diplomus. 

Lazdijų meno mokyklos forte-
pijono skyrius gegužės 7 d. vir-
tualiai surengė X-ąjį respubli-
kinį jaunųjų pianistų techninės 
pjesės konkursą ,,Allegro“, ku-
riame varžėsi 45 jaunieji pianis-
tai iš Alytaus, Šakių, Birštono, 
Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Va-
rėnos, Druskininkų, Kalvarijos, 
Radviliškio ir Lazdijų muzikos 
bei meno mokyklų. 

Pagrindinį konkurso įvertini-
mą – Grand Prix – laimėjo mūsų 
mokyklos šeštos klasės moki-
nys A. Navickas (mokytoja N. 
Kalvaitienė). Vienintelė nomina-
cija už geriausiai stilistiškai at-
liktą šiuolaikinį kūrinį skirta taip 
pat mūsų mokyklos šeštos kla-
sės mokinei, konkurso laureatei 

Kotrynai Veščiovaitei (mokytoja 
Ilona Bieliukienė).

Šiame konkurse laureatais 
tapo Liepa Žūkaitė (antra klasė, 
mokytoja Aušra Vilčinskienė), 
Neila Matulevičiūtė (antra kla-
sė) ir Elzė Krasnickaitė (ketvirta 
klasė), jų mokytoja N. Kalvaitie-
nė, Elinga Bujokaitė (antra kla-
sė) ir Elijas Voronovas (septinta 
klasė), juos paruošė mokyto-
ja Sondra Milušauskaitė, Žemy-
na Stankauskaitė (ketvirta kla-
sė, mokytoja Jūratė Bujokienė), 
Austėja Katčenkaitė (septinta 
klasė, mokytoja Ilona Bieliukie-
nė). Diplomus gavo Melita Nau-
golnikaitė (antra klasė, mokyto-
jas Danas Juškevičius), Emilija 
Pilitauskaitė (antra klasė), Jorū-
nė Katauskaitė (penkta klasė) ir 
Miglė Koženevskytė (šešta kla-
sė), jų mokytoja N. Kalvaitienė.

Gegužės 7 d. Kaišiadorių 
meno mokykla jau ketvirtą kar-
tą pakvietė visus mėgstančius 
muzikuoti Lietuvos vaikus į IV-
ąjį respublikinį virtualų jaunų-
jų pianistų konkursą „Skambioji 
klaviatūra“. Konkurse dalyvavo 
151 atlikėjas iš 33 šalies muzi-
kos ir meno mokyklų, konkur-
sui mokinius ruošė 73 mokyto-
jai. Dalyviai varžėsi A, B, C, D 
kategorijose pagal amžiaus gru-
pes. Džiaugiamės mūsų moky-
klos mokinių, dalyvavusių šiame 
konkurse pasiekimais. 

Ypač šauniai pasirodė Kotry-
na Veščiovaitė (šešta klasė), iš-
kovojusi Grand Prix pjesių kate-
gorijoje ir Austėja Katčenkaitė 
(septinta klasė), laimėjusi Grand 

Prix etiudų kategorijoje. Mergai-
tes paruošė mokytoja I. Bieliu-
kienė. Šeštokė Milena Juodeš-
kaitė tapo 1-os vietos laureate 
pjesių kategorijoje (mokytoja 
Liudmila Kotova), Melita Naugol-
nikaitė tapo 2-os vietos laureate 
pjesių kategorijoje (antra klasė, 
mokytojas Danas Juškevičius). 
Šioms jaunosioms pianistėms 
linkime ir toliau nesustoti tobu-
lėti, siekti gerų rezultatų, tegu 
skamba fortepijono klaviatūra, 
prisilietus jų pirštukams ir išgro-
ja džiugesį, liūdesį ir laimę...

Gegužės 11 d. Panevėžyje 
surengtame respublikiniame vir-
tualiame jaunųjų atlikėjų – pia-
nistų konkurse ,,Muzikinis pava-
saris“ varžėsi pianistai iš įvairių 
šalies muzikos ir meno moky-
klų, tarp jų – ir iš Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos. 
Antros klasės mokinys Oskaras 
Krivenokas iškovojo 3-os vietos 
laureato diplomą, o jo bendra-
klasė Neila Matulevičiūtė – 2-os 
vietos laureato diplomą. Abu 
jaunuosius pianistus paruošė 
mokytoja N. Kalvaitienė.

Gegužės 15 d. buvo paskelb-
ti II-ojo respublikinio jaunų-
jų muzikantų nuotolinio kon-
kurso MUZIKA-@ rezultatai. 
Konkursas, organizuotas Kau-
no 1-osios muzikos mokyklos, 
Kauno krašto fortepijono moky-
tojų draugijos ir Vytauto Didžio-
jo universiteto muzikos akade-
mijos, sulaukė daugiau kaip 900 
dalyvių. Autoritetingai komisijai 
paskelbus nugalėtojus, įvairio-
se kategorijose besivaržę mūsų 

mokyklos jaunieji pianistai, smui-
kininkai ir gitaristai laimėjo net 14 
laureato vardų, dar 4 tapo diplo-
mantais. Smuikininkas F. Pauliu-
kas (penkta klasė) iškovojo net 
dvi 1 vietas skirtingose kategori-
jose, Liepa Dainauskaitė (trečia 
klasė) taip pat tapo 1 vietos lau-
reate savo amžiaus grupėje. Pir-
mokė Kamilė Janeikaitė ir ketvir-
tokė Miglė Čijunskytė pelnė po 
2-ą vietą, o antrokė Sofija Jace-
vič tapo diplomante. Jų mokytoja 
– E. Sakavičienė, koncertmeis-
terė – A. Vilčinskienė. 

Šiemet paskutinius metus be-
simokantys septintokai gitaris-
tai taip pat sulaukė komisijos 
dėmesio – Augustui Butkevičiui 
skirta 2-a vieta, Patricijai Mi-
zeraitei – 3-ia vieta, Motiejus 
Žūkas apdovanotas diplomu. 
Nugalėtojams ir jų mokytojui 
Sauliui Vilpišauskui belieka pa-
linkėti kuo sėkmingiau pasirody-
ti netrukus vyksiančiame baigia-
majame egzamine!

Na, o gausiausiai mūsų moky-
klai atstovavę fortepijono spe-
cialybės mokiniai pažėrė tikrą 
apdovanojimų lietų. Net penki 
mokytojos N. Kalvaitienės pa-

ruošti mokiniai vietas pasiskirs-
tė taip: 1-a vietą laimėjo Augus-
tas Navickas (šešta klasė), 3-ią 

M. Čijunskytė, S. Jacevič, L. Dainauskaitė, K. Janeikaitė, F. Pauliukas, mokyt. E. 
Sakavičienė

A. Butkevičius, P. Mizeraitė, M. Žūkas

M. Koženevskytė, A. Navickas, A. Pučkutė, N. Matulevičiūtė, K. Veščiovaitė, A. Daily-
daitė, M. Juodeškaitė, A. Katčenkaitė ir mokytojos N. Kalvaitienė, A. Vilčinskienė, L. Ko-
tova ir I. Bieliukienė

Pirmoje eilėje: E. Pilitauskaitė, N. Matulevičiūtė, Ž. Stankauskaitė, E. Bujokaitė, L. Žū-
kaitė, M. Naugolnikaitė, mokytoja I. Bieliukienė, antroje eilėje: mokytoja N. Kalvaitienė, J. 
Katauskaitė, A. Navickas, M. Koženevskytė, E. Voronovas, A. Katčenkaitė, mokytoja S. 
Milušauskaitė

„Muzikinė mažųjų mozaika“ dalyvės ir nugalėtojos su mokytoja E. Sakavičiene

Mokytojas D. Juškevičius, M. Naugolnikaitė, mokytoja L. Kotova, M. Juodeškaitė, K. 
Veščiovaitė, mokytoja I. Bieliukienė, A. Katčenkaitė

Konkurse „Muzikuojantys berniukai“ 1-ą 
vietą laimėjęs F. Pauliukas su mokytoja E. 
Sakavičienė

9 psl.
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3G išlydėtuvės: „Telia“ ruošiasi istoriniam virsmui
Iki 2022 metų pabaigos „Telia“ visoje Lietu-

voje ketina išjungti 3G mobilųjį ryšį, o jo vie-
tą užleisti šiuolaikinėms 4G ir 5G technolo-
gijoms. Seniausius mobiliuosius telefonus 
turintys žmonės ryšio nepraras – jų įrenginiai 
automatiškai prisijungs prie 2G. Arba jie bet 
kada galės pasinaudoti „Telia“ pasiūlymais ir 
atsinaujinti telefonus.

„Naujas technologijas žmonės pasitinka su en-
tuziazmu ir optimizmu, o senosios dažnai išlydi-
mos tyliai ir greit užmirštamos. Tačiau 3G tech-
nologijai esame dėkingi už tai, kad ji paklojo 
pamatus mobiliajam internetui, su visais jo priva-
lumais – naršymui, darbui ir pramogoms“, – sako 
„Telia“ Tinklo vadovas Arūnas Strolia.

Visgi dėl ribotų galimybių vairą iš 3G jau kele-
tą metų periminėja 4G ryšys, kuris užtikrina grei-
tesnį mobilųjį internetą ir sujungia daugiau įrengi-
nių. Tiek žmonės, tiek verslas 3G ryšiu naudojasi 
vis mažiau, todėl jam rezervuotus išteklius „Telia“ 
perleidžia 4G ryšiui, kol 2022-ųjų pabaigoje 3G 
bus visiškai išjungtas. 

Savaime suprantama, tai neįvyks per vieną die-
ną. 3G ryšys pirmiausia bus išjungtas tose vieto-
vėse, kur jo vartojimas mažiausias. Čia paslau-
gomis besinaudojantys klientai apie pokyčius bus 
papildomai informuojami bent 30 d. iki išjungimo. 

Nieko daryti nereikia
Kaip pastebi A. Strolia, jau šiandien apie 99 

proc. mobiliųjų duomenų yra persiunčiama 4G ir 
5G ryšiu. Žmonėms ir įmonėms, kurių naudojami 
įrenginiai palaiko ir jungiasi prie 4G ar 5G tinklo, 
nieko daryti nereikia, o vienintelis pokytis, kurį jie 
gali pajausti išjungus 3G – dar didesnis interne-
to greitis. 

Jei jūsų telefonas palaiko 4G, greta ryšio padalų 
turėtumėte matyti 4G, 4G+ arba LTE. Jei ten pri-
rašyta 3G, H, 2G, E ar G, tuomet jūsų telefonas 
yra prisijungęs prie 3G arba 2G tinklo. Patikrin-
ti arba pakeisti tinklą, prie kurio telefonas turė-

tų jungtis, galite nustatymuose, ties SIM korte-
lės parametrais pasirinkę „Pageidaujamas tinklo 
tipas“. Tiems, kam reikia pagalbos, visada pasi-
ruošę padėti „Telia“ konsultantai telefonu 1817, in-
ternete www.telia.lt ar bet kuriame „Telia“ salone 
visoje Lietuvoje. 

Veiks ir seni įrenginiai
Išjungus 3G, turintys senus telefonus ir neno-

rintys jų atsinaujinti, paslaugomis galės naudo-
tis, jungdamiesi prie 2G tinklo. Taigi skambinti 
ir siųsti žinutes jie galės panašiai, kaip iki šiol, 
o vienintelis juntamas pokytis bus sumažėjęs 
interneto greitis. Kita vertus, dar nuo praėjusių 
metų Lietuvoje galima įsigyti ne tik ekonomi-
nės klasės išmaniuosius: mygtukinių telefonų, 
palaikančių 4G ir VoLTE, kainos prasideda vos 
nuo 50 eurų.

Dauguma kitų įrenginių su SIM kortele (pvz., si-
gnalizacijos, generatoriai, automatiniai vartai) 
veikia 2G tinkle ir nereikalauja didelės interneto 
spartos, tad, išjungus 3G, jie turėtų veikti kaip ir 
iki šiol. Visą svarbiausią informaciją apie 3G iš-
jungimą rasite internete adresu www.telia.lt/
rysys/3g-isjungimas

Elektriniai dviračiai, paspirtukai, triračiai ir čioperiai. 
Padedame gauti 1000 Eur kompensacijas už parduotus 

taršius automobilius! Tel. 8 648 57250

Nuolatiniam darbui ieškome 
LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ

Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines 

garantijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu 
numatytais maršrutais.

Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mo-
kesčių + priedai už rezultatą

Dėl darbo kreiptis: 
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių 

k., Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581

– N. Matulevičiūtė (antra klasė) 
ir Artautė Pučkutė (trečia kla-
sė), diplomais apdovanotos Jo-

rūnė Katauskaitė (penkta klasė) 
ir Miglė Koženevskytė (šešta 
klasė). Dvi mokytojos I. Bieliu-

kienės mokinės – Kotryna Veš-
čiovaitė (šešta klasė) ir A. Ka-
tčenkaitė (septinta klasė) pelnė 
po 2-ą vietą. 2-ą vietą iškovojo 
ir M. Juodeškaitė (šešta klasė), 
jos mokytoja L. Kotova. O penk-
tokė Aurėja Dailydaitė tapo 3-os 
vietos laureate (mokytoja A. Vil-
činskienė).

Mokslo metai artėja prie pa-
baigos, tokį ilgą laiką mokytis 
muzikuoti nuotoliniu būdu yra 
nepaprastai sudėtinga, todėl 
ypatingai džiaugiamės šiais pa-
siekimais. 

Jie verti viso įdėto darbo, pa-
stangų ir atkaklumo. Šaunuo-
liai mokiniai, dėkojame moky-
tojams už nuoširdų darbą, o 
tėveliams – už kantrybę ir palai-
kymą!

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija 

ir nuotraukos 

Sėkmė lydi darbščiuosiusAtkelta iš 8 psl.

N. Matulevičiūtė ir A. Navickas su moky-
toja N. Kalvaitiene

O. Krivenokas, N. Matulevičiūtė ir jų mo-
kytoja N. Kalvaitienė

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: barmenas (-ė) ir padavėjai (-os)

Kontaktinis tel. 8 67914738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

Žolės pjovimo paslaugos – trimeriu/krūmapjove. Tel. 8 679 18432

Pamestas telefonas 
„Nokia“ (atkarpoje nuo 
gaisrinės iki „Saulės“ 

mokyklos). 
Radusius labai 

prašau atsiliepti. 
Tel. (8  313) 52067,  

8 682 11059 

Gyventojų 
dėmesiui: vyks 

karinės pratybos
Birželio 5-6 dienomis Ran-

damonių apylinkėse vyks 
KASP Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės 109 pėsti-
ninkų kuopos lauko taktikos 
pratybos. Pratybų metu kari-

nė technika judės tik keliais ir bus naudojamos imitaci-
nės priemonės. 
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Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ – naujos 
mokymo programos

Profesinio mokymo centrui 
„Žirmūnai“ Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija sutei-
kė licenciją vykdyti inovaty-
vias, sveikatos ir paslaugų 
asmenims skirtas progra-
mas, kurios būtų patrauklios 
Druskininkų bei kitų Lietu-
vos miestų gyventojams, sie-
kiantiems įgyti išsilavinimą, 
kelti kvalifikaciją ar persi-
kvalifikuoti. Gegužės mėne-
sį formalųjį profesinį moky-
mą papildėme paramediko, 
konditerio, kirpėjo, ikimoky-
klinio ugdymo padėjėjo mo-
dulinėmis profesinėmis pro-
gramomis. 

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas 
siekia nuolat atnaujinti vykdo-
mas programas, atsižvelgiant 
į miesto gyventojų poreikius, 
stebint darbo rinkos pokyčius, 
siūlyti patrauklias ir paklausias 
studijų programas. Dirban-
tiems ir norintiems mokytis su-
darome sąlygas darbą derinti 
su studijomis, abiturientams – 
galimybę likti kurorte ir įgyti iš-
silavinimą. 

Profesinio mokymo centre dir-
ba aukštos kvalifikacijos moky-
tojai specialistai, patyrę savo 
srities praktikai, jie suteiks ir te-
orinių, ir praktinių specialybės 
žinių. 

Kviečiame atrasti savo studi-
jų programą ir prisijungti į bir-
želio 9 d. 14 val. nuotoliniu 
būdu organizuojamą „Atvirų 
durų dieną“. Jos metu prista-
tysime filiale 2021-2022 metais 

UAB „TVARKA“ atlieka teritorijų tvarkymo, 
želdynų bei gėlynų įrengimo darbus. 

Tel. 8 698 55732

Reikalingi virėjai, padavėjai. 
Darbas Jaskonyse. 
Tel. 8 614 44445

Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), 

tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. Liš-
kiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla, 
su 16 arų žeme. Tel. 8 612 12197

Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras, oras-
vanduo, saulės elektrinių pardavimas, montavimas, 

konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832

Reikalingi 
darbuotojai 

dirbti statybos 
darbus.

Tel. 8 620 83141 Žolės pjovimas, trinkelių dangos įrengimas ir kiti aplin-
kotvarkos darbai. Įvairios krovinių transportavimo pa-
slaugos, šiukšlių, šiferio, statybinių atliekų išvežimas. 
Savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir kitos 
technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

planuojamas vykdyti mokymo 
programas. Daugiau informaci-
jos galite rasti: https://mcdrus-
kininkufilialas.lt/

Norintieji dalyvauti priėmime 

prašymus turi pateikti per LAMA 
BPO priėmimo sistemą: https://
profesinis.lamabpo.lt, kilus 
klausimams, kreiptis telefonu + 
370 606 44313.

ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, VISI 
SKARDINIMO DARBAI. Tel. +370 610 72180

Brangiai perka senus gintaro karolius gabalus, sages, 
pakabukus. Tel. 8 674 61 640

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5935/0003:88; 5935/0003:87; 5935/0003:84; 5935/0003:89), esančių 

Druskininkų sav., Leipalingio sen., Barzdžiūnų k., savininkus V. J. M., O. M. G., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Ru-
dys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2226) 2021-06-15 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0003:4), 
esančio Druskininkų sav., Leipalingio sen., Barzdžiūnų k., Uosių g. 16, ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“ adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paš-
tu info@zemata.lt arba telefonu 8 693 06 379.

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų 
vairuotojas (CE kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai – namuose. 
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

Reikalingi tarptautinių ir vietinių reisų vairuotojai 
– „CE“ kategorija. Darbo užmokestis nuo 1400 – 
1700 Eur. Vienos savaitės reisai. Tel. 8 616 30901

Pamesti buto raktai su mėlynu karabino 
pakabuku mieste, Kalviškių mikrorajone. 

Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508

Druskininkų „Ryto“ gimnazija į savo komandą kviečia 
socialinį pedagogą (darbo krūvis – 0,5 etato) ir etikos 

mokytoją. CV siųsti adresu rastine@rytogimnazija.lt
Daugiau informacijos mokyklos internetinėje svetainėje 

www.rytogimnazija.lt
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Užuojautos
Negrįžtamai išeina artimieji...

Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,

pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...

Nuoširdžiai užjaučiame Bronislavą Jusienę, 
mirus mylimam broliui. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

Bendrijos „Nemunas“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

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

Renginiai
Birželio 6 d. 13 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 

Čiurlionio g. 35) – „Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuo-
se“ (56 sezonas). Koncertuos Kauno J. Naujalio muzikos gimna-
zijos auklėtiniai 

Birželio 12 d.12 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. 
K. Čiurlionio g. 27) veiks  taškavimo edukacija su Jūrate Beniuške-
vičiene, „Dedu tašką“ studijos įkūrėja, populiarinančia taškavimo 
techniką Lietuvoje. Edukacijos trukmė – apie 4 val., kaina – 30 Eur. 
Registracija tel. +370 671 76108, dalyvių skaičius ribotas!

Parodos
Iki birželio 24 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio 

g. 59) veiks šventinė ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Ba-
lyko kolekcijos

Iki birželio 25 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. 
Čiurlionio g. 37) veiks druskininkiečio dailininko Z. Jurevičiaus par-
oda “Kelionės pradžia“

Iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiur-
lionio g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūrinių paroda

Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virgi-
nijaus Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“

Iki liepos 3 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, V. 
K. Jonyno dailės skyriaus moksleivių paroda „Ant spalvotų spar-
nų“, Druskininkai)

Viečiūnuose prie 
Jaunystės g. 3 namo 

rasti du raktai. 
Tel. 8 628 45199

UAB „Druskų mies-
tas“ nuolatiniam 

darbui ieško Res-
torano vyr. virėjo 
(-os). Kontaktinis 
tel: 8 615 34147

PADĖKA

... be galo baisu žmogų tartum saulę danguj prarast. 
(Just. Marcinkevičius)

Nuoširdžią padėką reiškiame giminaičiams, pažįsta-
miems, draugams, kaimynams, kolegoms ir tiems, kurie 
buvo susieti draugiškais bendravimo ryšiais su Amžinybėn 
iškeliavusiu Linu Slapiku. Ypatingai norime padėkoti dak-
tarei I. Kavaliauskienei ir slaugytojai N. Cilciuvienei už rū-
pestingumą ir profesionalią pagalbą. Dėkojame Druskinin-
kų „Atgimimo“ mokyklos ir „Ryto“ gimnazijos vadovams 
bei bendruomenėms už nuoširdų rūpestį ir visapusišką pa-
laikymą. Dar kartą ačiū visiems, kurie buvo kartu, palydint 
Liną į paskutinę kelionę.

Su pagarba žmona Rimutė, dukros Aurelija, 
Asta ir mama Izabelė
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2021.06.05 d.
Šeštadienis

2021.06.04 d.
Penktadienis

2021.06.06 d.
Sekmadienis

2021.06.07 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Mano ir tavo žemė. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Džeisonas Bornas.
00:55 Vasara vasarį.
02:30 Klausimėlis. 
03:00 Panorama.
04:00 Vartotojų kontrolė. 
04:55 Kaip atsiranda daiktai 9.
05:15 Ponių rojus.

06:15 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Ralfas Griovėjas 2“.
21:50 „Žvaigždžių karai. Paskutiniai 

džedajai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Žvaigždžių karai. Paskutiniai 

džedajai“.
00:55 „Mirtinas vėjas“.
02:30 „Pasmerkti. Kauno romanas“. 
04:15 „Makgaiveris“.
05:05 „Iš Los Andželo į Vegasą“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Ponas ir ponia Smitai.
23:50 Mirties apsuptyje.
01:55 Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
03:40 Karo šunys.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Atliekų kultūra. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Bušido ringas. 
04.15 Vantos lapas. 
04.40 Kaimo akademija. 
05.00 Atliekų kultūra. 

07:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.

10:35 „Iškvietimas“. 
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Ikaras.
23:15 Žudikai.
01:55 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
02:35 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Bėgliai. Vorkutos bė-
glys. 

06:55 Išpažinimai. 
07:25 Undinėlė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Nevaldomi Australijos sve-

timžemiai.
12:45 Airija iš paukščio skrydžio.
13:35 Komisaras Montalbanas. 
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Gyčio Paškevičiaus koncertas 

„Draugams“. 
22:50 Tik 40.
01:00 Džeisonas Bornas.
03:00 Klausimėlis. 
03:20 Komisaras Montalbanas. 
05:15 Ponių rojus. 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:02 Daiktų istorijos. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Nepažinti Indokinijos kam-

peliai.
12:50 Įstabioji Indija.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Su tavo diena, Tėti! 
17:20 Vytautas Mačernis. Būtis. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Agata ir tiesa apie žmogžu-

dystę.
23:25 Bėgimas naktį.
01:25 Tik 40 .
03:35 Puaro.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Bėgliai. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Bėgliai.  
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius. 
04:55 Kaip atsiranda daiktai 9.
05:15 Ponių rojus.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Vyrų šešėlyje. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Istorijos iš Kauno muzikinio 

teatro. 
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Vyrų šešėlyje. 
03.55 Kaimo akademija. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

06:35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Skaniai ir paprastai“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Sveiki atvykę“. 
12:00 „Gyvūnų mažyliai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gyvūnų mažyliai“.
13:05 „Mažoji undinėlė“.
14:50 „Pono Poperio pingvinai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Perl Harboras“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Perl Harboras“.
01:10 „Ryklių sala“.
02:45 „Plėšikai“.
04:40 „Makgaiveris“.
05:25 „Iš Los Andželo į Vegasą“.

06:10 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-
slaptys“.

08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
11:55 „Meilė keliauja laiku. Smarag-

das“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Meilė keliauja laiku. Smarag-

das“.
14:15 „Ana ir karalius“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ana ir karalius“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Aladinas“.
22:05 „Pasmerkti. Pajūrio džiazas“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Pasmerkti. Pajūrio džiazas“. 
00:15 „Žvaigždžių karai. Paskutiniai 

džedajai“.

06:35 „Vasaros stovyklos 
sala“.

07:05 „Bunikula“.
07:30 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:10 „Broliai meškinai. Nuotykių 

ieškotojai“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 Pirmyn į kosmosą.
11:05 Klonuotas Adamas.
13:10 Kvailių auksas.
15:30 Ekspertai.
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas.
21:45 Pasodinsiu savo EKS.
00:00 Nevykėliai po priedanga 2.
02:05 Ponas ir ponia Smitai.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Džonas Vikas.
00:35 „Strėlė“.
01:30 2 ginklai.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
04:55 „Kalnietis“.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 

06:30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:30 „Nepaprastos žmo-
gaus galimybės“.

08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Liūtų valdžia“.
11:05 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:05 „Padėtis nevaldoma. Žmoni-

jos katastrofos“.
13:15 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Kaukės.
21:55 MANO HEROJUS Oušeno 

vienuoliktukas.
00:15 Dvigubas smūgis.
02:20 Ikaras.

06:30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:30 Europos galiūnų tau-
rė 2020. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-

to finalas. 
10:00 „Nilas. Didingoji upė“.
11:05 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“. 
12:05 „Padėtis nevaldoma. Žmoni-

jos katastrofos“.
13:15 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:45 „Sostų karai“.
01:15 Oušeno vienuoliktukas.
03:10 Dvigubas smūgis.

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

06.00 Bušido ringas. 
06.30 Vantos lapas. 

07.00 Kaimo akademija. 
07.30 Mūsų gyvūnai. 
08.00 Eko virusas. 
08.30 Inovacijų DNR. 
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Renkuosi studijuoti. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Alfa taškas. 
04.15 Mažos Mūsų Pergalės. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

06:35 „Vasaros stovyklos 
sala“.

07:05 „Bunikula“.

06:15 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.

2021.06.08 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:15 „Nilas. Didingoji upė“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Godzila.
23:25 „Mirtinas ginklas“.
00:25 „Legendų biuras“.
01:35 „Sostų karai“.

05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.

10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-
liautojo dienoraštis. 

11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
19.00 Gyvai. 
20.00 Žinios.
20.30 „Gražuolė”. 
22.00 Laikykitės ten. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Pėdsakas“
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvai. Vairas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Gyvenimas. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Paslaptys“.

07:30 „Padūkėlių lenktynės“.
08:00 „Broliai meškinai. Nuotykių 

ieškotojai“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 Alvinas ir burundukai 2.
10:45 Tai nutiko Manhatane.
12:50 Užslėptas grožis.
14:55 Baseino valdovai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Betmenas prieš Supermeną. 
22:30 2 ginklai.
00:35 Blogas senelis.
02:25 Pasodinsiu savo EKS.

09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Šešta kategorija. Pražūtin-

ga diena“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VASAROS KINO TEATRAS 

„Šešta kategorija. Pražūtinga diena“.
23:50 „Naktinė pamaina“.
00:50 „Atostogos rifuose“.
01:40 „Makgaiveris“.
02:30 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:20 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
03:50 „Naktinė pamaina“.
04:40 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.
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2021.06.09 d.
 Trečiadienis

2021.06.10 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 Širdyje lietuvis. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius.
22:50 Vizionieriai. 
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Langas į valdžią. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų. 
03:00 Panorama . 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 1000 pasaulio stebuklų. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:30 Panorama. 
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.

06:15 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Tamsos baikeris. Keršto de-

monas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Tamsos baikeris. Keršto de-

monas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Tamsos baikeris. Keršto de-

monas“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Atostogos rifuose“.
01:45 „Makgaiveris“.
02:35 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.

06:15 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Tekančios saulės namai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Tekančios saulės namai“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Atostogos rifuose“.
01:45 „Makgaiveris“.
02:35 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:30 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Džonas Vikas 2.
00:55 „Strėlė“.
01:50 Džonas Vikas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Žaibiškas kerštas.
00:30 „Strėlė“.
01:25 Džonas Vikas 2.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Užpuolikai.
00:40 „Strėlė“.
01:35 Žaibiškas kerštas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
04:50 Alchemija. 

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“ .
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas,
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas”.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Renkuosi studijuoti. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk”.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:10 Godzila.
01:30 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Infiltruotas.
23:30 Skvoteriai.
01:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Prisiminti pavojinga.
23:20 Infiltruotas.
01:45 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

06:15 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Šešta kategorija. Pražūtin-

ga diena“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Šešta kategorija. Pražūtin-

ga diena“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Atostogos rifuose“.
01:45 „Makgaiveris“.
02:35 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.

16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.

09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Bėgliai.  
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Nacionalinė ekspedicija. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
04:00 Daiktų istorijos.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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 projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt 

arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Parduodamas 22 arų namų valdos 
sklypas naujai kuriamoje naujų namų 

gyvenvietėje Viečiūnuose. 
Kaina — 17 500 Eur, derinama. 

Tel. 8 624 69222

Druskininkų 
savivaldybės 
paslaugų ūkis 

parduoda malkas. 

Tel. (8 313) 58024

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepė-
ja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius pa-

tirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.

Užsukite į Romos Pankevičienės 
cukrainę (Vytauto g. 15), 

tel. 52618

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir meistrai 
dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo 

liudijimą ar individualią veiklą). 
Tel. 8 658 83471

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas, 
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją. 

Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Santechnikos darbai! 
Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

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

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia 
prisijungti prie laiptinių valymo komandos! 

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, 
noras dirbti.

Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių. 

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Reikalingas meistras, galintis remontuoti 
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus ir 
mechaniko. Darbo užmokestis į rankas – 

nuo 600 Eur! Gyvenimo aprašymus siųsti el. 
p. info@akvavita.lt
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Asmeniniai skelbimai
čio tipo name, Gardino g. 17. Kaina 
– 37 500 Eur. Tel. 8 687 37575

Viečiūnuose parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas (kuriamoje 
naujų namų gyvenvietėje), pui-kus 
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 
derinama. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 15 arų namų valdos 
žemės sklypas Viečiūnuose. Kaina – 
15 000 Eur. Tel 8 655 10992

Leipalingio miestelyje, Druskininkų 
sav., Veisiejų g. parduodamas gyve-
namasis namas (72 kv. m) su ūkiniais 
pastatais ir 8, 4 arų sklypu už 19 500 
Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodamas 0, 0597 ha sodo 
sklypas, su pamatu namo statybai, 
paruoštas namo projektas. Atvesta 
elektra. Tel. 8 622 15862

Druskininkų sav., Cimaniūnų kaime 
parduodama sodyba (sodybvietė). 
Namų valda 0,35 ha, elektra, šulinys. 
Geras privažiavimas. Ne draustinių 
teritorija. Kaina – 6500 Eur. Prie 
sodybos už papildomą kainą galima 
pirkti 1,83 ha ir 0, 34 ha žemės skly-
pus, kurie ribojasi su sodyba.  
Tel. 8 698 48621

Lazdijų rajone, Valančiūnų kaime, 
prie ežero parduodamas 1, 86 ha 
sklypas. Pakrantės – 105 m. Elektra 
už 200 m. Geras privažiavimas. Skly-
pas ne draustinyje.  Kaina – 17 900 
Eur. Tel. 8 698 48621

Lazdijų rajone, Šadžiūnų kaime 
parduodama sodyba. Sklypas – 61 
arų namų valda. Nuo Druskininkų 19 
kilometrų. Kaina – 10 000 Eur.  
Tel. 8 623 67409

Leipalingio seniūnijoje parduodamas 
žemės ūkio paskirties sklypas – 1 ha 
su miškeliu ir 46 arai Leipalingyje. 
Tel. 8 686 05037

Gardino g., šalia Ratnyčėlės upelio 
parduodamas namų valdos sklypas 
– 4,5 arų, žemė išpirkta, rūsys – 1 50 
kv. m, visos komunikacijos, šalia du-
jos, detalus planas. Tel. 8 682 98506

Parduodamas garažas Ratnyčioje. 
Tel. 8 600 07682

Neravuose parduodami penki namų 
valdos sklypai (12, 13, 14, 15 arų). 
Galima pirkti visus kartu, galima ats-
kirai. Tel. 8 614 15457

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

Druskininkų savivaldybėje, Gailiūnų 
kaime parduodamas mūrinis namas 
(190 kv. m) su ūkiniais pastatais ir 

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas 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); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 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

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario 26,42 kv. 
m butas, 1 aukšte iš 2, renovuotame 
name, Gardino g. 70. Kaina – 23 500 
eurų. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 1 kambario butas 
Gardino g., 31, 5 kv. m, po kapitalinio 
remonto. Kaina – 35 000 Eur. Arba 
keičia į didesnį plotą Druskininkuose, 
Vilniuje, Kaune. Tel. 8 604 48595

Parduoda 2 kambarių butą Gardino 
g.,42 kv. m, 1 aukštas, atskiras įėji-
mas su vasariniu priestatu – 24 kv. 
m. Parduodamas su baldais, rūsiu, 
garažu ir kitomis patalpomis. Yra 
kelios vietos automobiliui pastatyti. 
Tel. 8 620 27058 ir 8 608 93346

Druskininkuose parduodamas 2 kam-
barių, 51, 09 kv. m butas, 1 aukštas iš 
9. Kaina – 41 000 Eur.  
Tel. 8 698 48621

Miesto centre, Taikos g. parduoda-
mas 2 kambarių butas: 53 kv. m, 1 
aukštas, kaina – 56 000 Eur, balkonai 
yra abiejuose kambariuose.  
Tel. 8 616 48116

Vilniuje, prestižiniame Antakalnio mi-
krorajone, Petro Vileišio g. 30, medi-
niame name, 2 aukšte parduodamas 
puikus, erdvus, puikiai įrengtas 45, 
51 kv. m butas su balkonu, židiniu, 
automatizuota signalizacija, butas 
apdraustas (šalia upė, parduotuvės 
„Maxima“, „Iki“, vaikų darželiai, gim-
nazija, paštas, poliklinika, dviračių 
ir pasivaikščiojimų takas prie Neries 
upės). Kaina – 52 000 Eur. Buto išlai-
kymas – nebrangus dujinis šildymas, 
komunaliniai mokesčiai žiemą – 28 
Eur. Tel. 8 673 03404

Parduodamas 2 kambarių butas, 
bendrabučio tipo, geroje vietoje, prie 
K. Dineikos parko.

38 kv. m, 4 aukštas iš 4. Plastiko lan-
gai, šarvo durys, su baldais. Vienas 
kambarys visiškai sure-montuotas. 
Kaina – 25 500 Eur. Tel. 8 607 36078

Parduodamas 3 kambarių butas Mer-
kinės g., 66, 10 kv. m, 5 aukštas iš 
5. Yra sandėliavimo patalpa, didelis 
balkonas su vaizdu į mišką, rūsys. 
Kaina – 56 000 Eur. Viečiūnuose, 
sodų bendrijoje „Papartis“, 27-oji g. 
19 parduodamas 6 arų sodo sklypas 
su neįrengtu nameliu, yra didelis 
rūsys. Tel. 8 615 51873

Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš 5) 
parduodamas 4 kambarių butas su 
balkonu ir sandėliuku. Ideali vieta ir 
išplanavimas šeimai. Saugi ir rami 
kaimynystė. Kaina – 68 000 Eur.  
Tel. 8 604 69399

Parduodamas 4 kambarių butas, 
78,85 kv. m, 4 aukšte iš 4, bendrabu-

0, 28 arų žemės sklypu. Name yra 
elektra, miesto vandentiekis, kanali-
zacija. Kaina – 72 000 Eur.  
Tel. 8 610 34613

Lazdijų rajone, tarp Veisiejų ir Seirijų 
parduodami 2 ha žemės sklypas, 
šalia elektros įvadas, vieta labai tin-
kama sodybai. Kaina – 3000 Eur.  
Tel. 8 615 77399

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos pušinės, beržinės 
malkos: kapotos, rąsteliais, kaladė-
mis. Tel. 8 636 76029

Parduodamos įvairios medienos 
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. 
Pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 39795

Transporto priemonės ir jų dalys

„Renault Scenic“ visureigis: 2001 m., 
1, 9 l dyzelis, 85 kW, rida – 145 000 
km, TA iki 2022 m., kaina – 1300 Eur. 
Tel. 8 626 79757

„Škoda Octavia“ lieti ratlankiai, R-15, 
kaina – 75 Eur. Tel. 8 656 38881 

„Renault Scenic“: 1, 9 l, 2001 m., TA 
ir draudimas, kaina – 450 Eur. Nauja 
„Audi 80“ benzino pompa.  
Tel. 8 688 96725

Automobilis „Žiguli“ su antikvariniais 
numeriais: TA iki 2024 m. „Toyota 
Corolla“, TA iki 2023 m.  
Tel. 8 682 98506

Įvairūs daiktai

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1 
m 50 cm, kaina – 40 Eur, moteriškas 
dviratis – 25 Eur, vyriškas dviratis su 
bėgiais, kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Siuvimo mašina „Singer“ brazilų 
gamybos, televizorius „Philips“ su 
priedėliu, austos vilnonės lovatiesės, 
rusiška sulankstoma lovelė, pakabi-
nami šviestuvai, koja minama siuvi-
mo mašina. Tel. 8 630 87652

Stiklainiai nuo 0, 5 l iki 3 l.  
Tel. 8 682 21239

Parduodami plieniniai besiūliai vamz-
džiai – 100 mm skersmens, 2 vnt. po 
5 m, 2 vnt. po 6 m.  
Tel. +370 659 99017

Parduodu naudotą, geros būklės 
virtuvės komplektą su nedideliu šal-
dytuvu ir kaitlente. Virtuvės aukštis 
– 210 cm, ilgis – 2, 40 m ir dvi spintos 
(to paties komplekto), kurių išmata-
vimai: 60 cm ir 90 cm. Kaina – 950 
Eur. Tel.+370 650 85858

Parduodu „KOMBUČA“ (arbatos 
grybas – fermentuotas arbatos gėri-
mas). Kaina – 1 l – 4 Eur.  
Tel. 8 617 40100 ir (8 313) 53647

Malkinės sandėliukas, kokliai, lauko 
tualetas (medinis), kreivuolių pavėsinė, 
lova (1 m 60 x 2 m) su čiužiniais, spin-
telė. Tel. 8 636 04842 ir 8 656 38881

Parduoda senovinį patefoną, rašo-
mąjį stalą – 15 Eur, kompiuterio kėdę 
– 5 Eur. Tel. 8 682 40545

Kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“ 
ir TV priedėlio „TV STAR“, muzikinių 
centrų „Akai“ ir „Philips“ distanciniai 
pulteliai, Scart laidai – nuo  2 Eur, 
mobilaus telefono „Nokia“ įkrovikliai ir 
ausinukės – 2 Eur, skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pakabina-
mi šviestuvai – nuo 5 Eur, TV sieninis 
laikiklis – 6 Eur, žurnalinis staliukas 
– 6 Eur, medžioklinis šautuvas „IŽH27 
(12 kalibras su medžiokliniu prožekto-
riumi) – 250 Eur. Gliukozės matuoklis 
„ACCU-CHEK INSTANT“ ir diagnosti-
nės juostelės. Tel. 8 686 43600

Ąžuolinės taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Perka nekilnojamąjį turtą

Perku mažą kambarėlį Druskininkuo-
se. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 679 72844

Perku žemės ūkio paskirties sklypą 
šalia Leipalingio. Domina 3 hektarai. 
Tel. +37061192228

Perku žemės sklypą, sodybą gražioje 
vietoje: prie upės, ežero, miško.  
Tel. 8 604 73616

Žemės ūkio produkcija

Parduodu rugius ir sėklines bulves. 
Tel. 8 673 45659

Barzdžiūnų kaime, Druskininkų savi-
valdybėje parduoda gerą, duodančią 
daug pieno ožką, ožiukus bei ožku-
tes. Ožkos amžius – 4 metai, kaina – 
70 Eur, kaina už ožkutę arba ožiuką 
– 20 Eur. Tel. 8 611 19982

Išsinuomotų

Vyras išsinuomotų 1 kambario butą 
ar kambarį iki 100 Eur.  
Tel. 8 699 34792

Ilgalaikei nuomai ieškomas 2-3 kam-
barių butas. Tel. 8 688 87048

Mama su dukra išsinuomotų butą ar 
kambarį, nesiūlyti Kalviškių mikrora-
jone. Tel. 8 662 07201

Nuoma

Išnuomojamas 3 kambarių butas 
Gardino gatvėje, vaizdas i upelį (il-
galaikė nuoma). Renovuotas namas. 
Tel. 8 687 24860

Perka

Pirksiu J. Kriščiūno knygą „Bitinin-
kystė“. Tel. 8 610 63099

Perku audiokasetes, vinilines plokš-
teles. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 686 14096

Perku naujametinius senus žaisliu-
kus: eglutės dekoracijas, girliandas, 
snieguoles, senelius, lėles, meškiu-
kus. Tel. 8 651 89996

Brangiai perku senus eglutės žais-
liukus. Visus metus. Atvažiuoju į 
namus. Tel. 8 653 96521

Perku auksines ar sidabrines mone-
tas. Tel. 8 615 31374

Perku gręžimo stakles, spaustuvą. 
Tel. 8 610 48759

Reikalinga

Reikalingas meistras, galintis nu-
griauti ir išmūryti garažą.  
Tel. 8 682 12917

Reikalingas meistras, galintis išmon-
tuoti seną ir sumontuoti naują kami-
ną. Tel. 8 626 49968

Reikalingas apdailininkas vidaus ir 
išorės darbams atlikti.  
Tel. 8 679 70312

Reikalinga slaugė, galinti prižiūrėti 
senyvą moterį jos namuose. Teirautis 
tel. 8 698 19 494 (po pietų).

Reikalinga pedikiūro specialistė, ga-
linti jį atlikti senjorei. Tel. 8 673 87963

Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir 
meistrai dirbti įvairius statybos dar-
bus (pagal verslo liudijimą ar indivi-
dualią veiklą). Tel. 8 658 83471

Reikalingas žmogus, galintis nugenė-
ti aukštą tujų gyvatvorę.  
Tel. 8 610 40804

Reikalinga moteris, kuri galėtų pagel-
bėti namuose 3 kartus per savaitę. 
Prašyčiau skambinti po 12 val.  
Tel. 8 625 27579

Pamesta

Pamestas telefonas „Nokia“ (atkar-
poje nuo gaisrinės iki „Saulės“ moky-
klos). Radusius labai prašau atsiliep-
ti. Tel. 8 (313) 52067 ir 8 682 11059

Rasta

Viečiūnuose, prie Jaunystės g. 3 
namo rasti raktai. Tel. 8 628 45199

Dovanoja

Dovanoju sofą-lovą, puikios būklės. 
Tel. 8 686 37487

Dovanoju sekciją. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 672 10718

Dovanoju sodo žemę, atsiimti pa-
tiems, šalia turgaus. Tel. 8 674 51009

4 mielus, žaismingus, gražius katinė-
lius. Tel. 8 628 11440

Dovanoja 2 mėn. mielus kačiukus. 
Tel. 8 638 70199

Ieško darbo

Pareigingas, atsakingas 30 m. vyras 
ieško papildomo darbo.  
Tel. 8 607 68938

Ieškau valytojos darbo, galiu tvarkyti 
namus, didelė patirtis.  
Tel. 8 645 25413

Atsakingas 50 m. vyras ieško pagal-
binio darbuotojo darbo.  
Tel. 8 622 52291 

2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti 
sodybas. Pats atvažiuoju.  
Tel. 8 692 44465

Vyras ieško darbo, gali genėti me-
džius, išvalyti sklypą, mišką, išvartas. 
Tel. 8 676 45137

Galiu prižiūrėti sodybą, pakrantę ar 
poilsiavietę, ją paremontuoti. Nu-
pjauti žolę, išvalyti ežero pakrantę, 
išpjauti krūmus, nugenėti medžius. 
Turiu savo techniką, įrankius.  
Tel. 8 627 21409

Moteris ieško darbo slaugyti ligonius, 
padėti jiems namų ruošoje, galiu 
kartu gyventi. Tel. 8 644 84291

Kita

Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui 
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701

Priimčiau gruntą. Tel. 8 656 38881

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė
Elektros instaliacijos darbai. 

Tel. 8 623 29226

Dainavos žynys
Būrimai telefonu
Tel. 8 608 33221

Naujas taksi Druskininkuose!
Puikios kainos pasiūlymas mūsų klientams!

Tel. 8 678 19907

Reikalingas meistras, 
galintis išmontuoti seną 
ir sumontuoti naują ka-
miną. Tel. 8 626 49968
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Tarp ralio „Ladies Go Karys-Lenktynininkas“ nugalėtojų – azartiškos druskininkietės

Savaitgalį Druskininkuose ir 
Lazdijuose startavo SERES Na-
cionalinių vairuojančių moterų 
varžybų 2021 pirmasis etapas 
– orientacinis-pramoginis ralis 
„Ladies Go Karys-Lenktyninin-
kas“. Tarp 50 ekipažų iš skirtingų 
Lietuvos miestų buvo ir Druski-
ninkų atstovės – komanda „Bi-
čiukės“, iškovojusi antrąją vietą.

Ralio startas ir finišas buvo prie 
Druskininkuose įsikūrusios „Snow 
arenos“, dalyviai keliavo pagal ke-
lio knygą ne tik šiose apylinkėse, bet 
ir po Lazdijų kraštą, maršruto ilgis – 
daugiau kaip 150 km. Ralio progra-
moje buvo integruotos ne tik vairavi-
mo rungtys – „Snow Kart“ kartingais 
ar slalomas su SERES elektromobi-
liu, bet ir kultūrinės, karinės užduo-
tys. Finišą vainikavo įspūdingas 
dalyvių automobilių paradas Druski-
ninkų gatvėmis.

„Ladies Go Karys-Lenktyninkas“ 
dalyvių ekipažuose kartu su vairuo-
jančiomis moterimis visą dieną va-
žiavo ir karys arba lenktynininkas, 
padėjęs įveikti ne tik maršrutą, bet 
ir užduotis. 

„Ladies Go Karys-Lenktyninkas“ 
įskaitoje antrąją vietą iškovojusios 
druskininkietės „Bičiukės“ – pilotė 
Andželika Visockaitė-Juknevičienė, 
šturmanė Giedrė Abromavičienė, 
Jelena Deksnienė ir Dalia Skaus-
menienė – dar ir šiandien tebegyve-
na ralyje patirtais įspūdžiais. 

„Dalyvauti ralyje pasiūlė vyrai. Su-
tikome, net neįsigilinę į jo taisykles, 
manėme, kad prie vairo sėdės lenk-
tynininkas. Tik vėliau supratome, 
kad tai nebus tik pramoga – reikės 
ir pačioms vairuoti, ir būti šturma-

nėmis. Juk tai – tikras ralis, su kelio 
knyga, laiko lapu... Bet iš karto žino-
jome, kad mums svarbiausia– ge-
ros emocijos. 

Nors mūsų ekipaže važiavo ir lenk-
tynininkas Petras Šiaučiūnas, ta-
čiau vairuoti teko man,  o šturmane 
buvo Giedrė. Kitos komandos narės 
atliko įvairias papildomas užduotis, 
o karines užduotis padėjo atlikti Pe-
tras. Man puikiai pasisekė kartingų 
rungtyje, taip pat komandai labai pa-
vyko slalomo rungtis – elektromobi-
liu įmušėme kamuolį į vartus. 

Buvome labai laimingos. Pirmas 
kartas, ir taip pasisekė! Tiek daug 
emocijų, kaip per ralį,  patyriau gal 
tik vaikystėje. Tiek adrenalino, tiek 
gerų emocijų, įtampos! Manome, 
kad garbingai atstovavome Druski-
ninkams. Mums taip patiko, kad jau 
dairomės, kur dar galėtume sudaly-
vauti“, – įspūdžiais dalijosi A. Visoc-
kaitė-Juknevičienė. 

Nugalėtojams taures įsteigė Drus-
kininkų ir Lazdijų rajonų merai, ku-
rias patys ir įteikė. Druskininkų me-
ras Ričardas Malinauskas sakė, kad 
ir Druskininkai, ir Lazdijai yra vietos, 
kur galima organizuoti įvairias varžy-
bas, todėl čia vyksta nemažai auto-
mobilių sporto renginių. „Kiekvienos 
varžybos yra labai svarbios miestui, 
nes tai šventė ne tik vietiniams gy-
ventojams, bet ir svečiams. Sveiki-
nu visus dalyvius, kiek žinau, starta-
vusių ir finišavusių skaičius sutapo, 
tai – puiki žinia automobilių sporte!“, 
– juokavo meras, įteikdamas nuga-
lėtojams Druskininkų savivaldybės 
įsteigtas taures.

„Mano Druskininkai“ informacija

Druskininkų komanda „Bičiukės“ iškovojo antrąją vietą, taurę joms įteikė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Organiza-
torių nuotrauka


