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G. Kaukaitė: „Druskininkai man pats gražiausias Lietuvos miestas, ir vienas gražiausių pasaulyje.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Viena iškiliausių Lietuvos
dainininkių, operos solistė,
pedagogė, profesorė, lietuvių
kompozitorių vokalinės muzikos Lietuvoje ir užsienyje
propaguotoja Giedrė Kaukaitė nuo 1963-ųjų keliskart per
metus atostogauja ir sveikatos semiasi Druskininkuose.
Ji sako, kad mūsų kurortas
jai artimas ir savas, atkuria
teigiamas emocijas.
Šiemet Druskininkuose ilgiau kaip mėnesį praleidusi G. Kaukaitė savo mintimis
bei prisiminimais apie kurorte praleistą laiką mielai dalijasi ir su „Mano Druskininkai“
skaitytojais.
– Esate viena iškiliausių
pastarųjų dešimtmečių lietuvių dainininkių, savo talentu bei asmenybės žavesiu pakerėjusi ne tik Lietuvos, bet ir
užsienio klausytojus bei žiūrovus. Kuris kūrybinės biografijos tarpsnis Jums pačiai
suteikė daugiausia džiaugsmo sielai?
– Atsigręžus atgal, sunkoka
būtų išskirti, kuriuo tarpsniu jaučiausi laimingiausia. Jaunystė žavi vienaip, branda – kitaip.
Jaunystė – godesnė, ji kupina

lūkesčių, planų, svajonių, kai atrodo, jog būtent rytojaus diena
atneš nelauktą, netikėtą stebuklą. Brandus amžius žavus pastovesniu dienų ritmu, pusiausvyra, ramybe, nepamirštant,
kad kasdien patekanti saulė –
taip pat didžiulis stebuklas.
– Kaip pakeitė Jūsų gyvenimą pažintis su Jūsų vyru, režisieriumi Arūnu Žebriūnu,
su kuriuo santuokoje nugy-

venote ilgus dešimtmečius?
– Su Arūnu Žebriūnu susipažinau, studijuodama dainavimą trečiame kurse. Jis jau buvo
garsus, sukūręs puikius filmus
„Paskutinis šūvis“, „Mergaitė ir
aidas“, pripažintas Locarno ir
Kanų kino festivalių laureatu.
Man jis buvo stulbinamas autoritetas, jaučiausi lyg egzaminą laikanti. Ir visą ilgą – kone 50
metų trukmės – bendrą gyvenimą jis buvo mano didysis uni-

versitetas. Jo skoniu ir nuostatomis beatodairiškai tikėjau. Iš jo
sulaukti komplimento man buvo
be galo svarbu. Ir šiandien, kai
jau esu našlė, su dukromis, dailininke Monika ir muzike Ulijona,
dažnai spėliojime: „O ką Tėtukas
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Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą

gaus bent 2 metrų atstumo.

Nuo š. m. birželio 18 d. iki birželio 30 d. labdaros ir
paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą
maisto produktais ir higienos prekėmis nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m.
gegužės 13 d.
Druskininkų gyventojams parama bus dalinama Druskininkų
(Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos namuose.
Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar
kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis sau-

Kviečiame visus žemės sklypų
savininkus sutvarkyti jiems
priklausančias teritorijas

Parama dalijama:
Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – š. m. birželio 21, 23, 28, 30 d. 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. birželio 22, 29 d. 16.30-18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. birželio 18 d. 16.30-18.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Savivaldybė kviečia visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškais ir sutvarkyti jiems
priklausančias teritorijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
administracija dėkoja žemių
sklypų savininkams, tvarkantiems jiems priklausančias
žemės valdas. Atsižvelgiant
į tai, kad kurortui itin svarbus estetinis aplinkos vaizdas, siekiama užtikrinti, kad
visos teritorijos, taip pat ir
privačios, esančios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse, atrodytų tvarkingai.
Pastebima, kad Druskininkų
savivaldybės teritorijoje dar yra

apleistų, be priežiūros paliktų
žemės sklypų.
Savivaldybė kviečia visus
žemės sklypų savininkus būti
pilietiškais ir sutvarkyti jiems
priklausančias teritorijas: surinkti šiukšles, nušienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias
šakas.
Už teritorijos netvarkymą yra
numatyta administracinė atsakomybė – nelaukite paskutinės
minutės, susitvarkykite jums priklausančias teritorijas.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų,
pageidaujančių 2020 metais gauti finansinę
paramą iš savivaldybės biudžeto, dėmesiui!
Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti galimybe 2021 metais gauti finansinę paramą
pagal Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui
svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių
Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.
Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą bei kontaktus galima rasti tinklalapio
www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje Finansai ir verslas/Parama verslui.
Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
darbo grupei galima pateikti iki šių metų birželio 30 d. 17 val.
Paraiškos su visais Paraiškoje nurodytais dokumentais turi
būti pateiktos iki nurodytos datos registruotu laišku, įteikti asmeniškai arba per kurjerį/įgaliotą asmenį Druskininkų Savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus al. 18, LT-66119
Druskininkai arba elektronine forma, pateikiant užpildytus
dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir Paraiškas (doc arba docx formatu), el. paštu info@
druskininkai.lt
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

3

2021 m. birželio 17 d.

Savaitraščio Nr. 309

Geriamojo vandens kokybės sutrikimai laikini – ieškoma
efektyvių problemos sprendimo būdų
Dvejus metus trukęs UAB
„Druskininkų vandenys“ projektas, kurio metu atlikta
vandens gerinimo įrenginių,
esančių M. K. Čiurlionio g.,
rekonstrukcija, įrengti nauji uždaro tipo vandens nugeležinimo filtrai, artėja į pabaigą. Projektas įgyvendintas
ES ir bendrovės lėšomis, iš
rekonstruotų įrenginių geriamasis vanduo teikiamas
visam Druskininkų miestui
bei šalia esančioms gyvenvietėms: Viečiūnams, Neravams, Gailiūnams ir kitoms.
Šie įrenginiai pagerins geriamojo vandens kokybę, bet kol kas
pastebimi sistemos trikdžiai, kurie atsiliepia geriamojo vandens
kokybei. Jau du mėnesius skirtinguose Druskininkų kvartaluose
vandens kokybė labai suprastėjo
– Druskininkų savivaldybė ir bendrovė iš bendruomenės gauna signalus apie iš čiaupo bėgantį rusvos spalvos vandenį.
Vandens gerinimo įrenginių
veikimas pagrįstas iš gręžinių
ateinančio nevalyto vandens
sąveika su deguonimi, kurios
metu vandenyje esanti geležis
bei kiti junginiai iškrenta į nuosėdas. Nuosėdos sulaikomos
filtrų užpilde, kurį sudaro įvairios
frakcijos smėlio mišinys, o išva-

lytas vanduo tiekiamas vartotojams. Nuo balandžio iki dabar
vyksta sistemų paleidimo derinimo darbai. Į šį procesą pasitelkiami geriausi šalies vandentvarkos ekspertai, kurie padeda
sureguliuoti sistemų veikimą.
Šią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos
specialistai ir UAB „Druskininkų
vandenys“ vadovas Mindaugas
Jaskelevičius svarstė, kaip galima išspręsti kylančią problemą.
Kaip pažymėjo UAB „Druskininkų vandenys“ vadovas M. Jaskelevičius, ieškomas optimalus
vandens gerinimo įrenginių darbo režimas, kuris užtikrintų nuolatinį kokybišką vandens tiekimą
vartotojams. Ypatingai svarbus
į filtrus tiekiamo deguonies kiekio sureguliavimas, kadangi per
mažas deguonies kiekis neužtikrina tinkamo vandens išvalymo,
o, esant per dideliam deguonies
kiekiui, šis patenka į vandentiekio
tinklus ir reaguoja su vamzdynuose esančia geležimi, dėl to vanduo nusidažo ruda spalva.
M. Jaskelevičius akcentavo,
kad nuolat vykdomos diagnostinės priemonės situacijai spręsti, konsultacijoms pasitelkti šalies
vandentvarkos ekspertai, įmonė
reguliariai vykdo vandens tinklų
praplovimus, pagal situaciją spe-

R. Malinauskas: „Bendruomenė moka už jiems
suteiktą kokybišką paslaugą – geriamąjį vandenį, todėl jis privalo toks
ir būti: ir kokybiškas, ir
estetiškas. Paradoksalu
ir turiu apgailestauti, kad,
diegdami naujas vandens
nugeležinimo ir kokybės
gerinimo technologijas,
turime vandens kokybės
svyravimus, kurie užsitęsė per ilgai. Specialistams duoti nurodymai
skubiai pateikti galimus
šios problemos sprendimu būdus, nesvarbu, kiek kainuotų papildomos investicijos. Išspręsti šią problemą privaloma kaip galima greičiau.“
cialistai dirba ir naktį, tačiau kol
kas vis dar gaunama nusiskundimų dėl vandens spalvos.
„Atsiprašome gyventojų dėl susidariusios situacijos. Suprantame, kad ji labai nemaloni. Įmonės
specialistai ieško būdų, kaip kuo
greičiau pašalinti iškilusią problemą. Kviečiame bendruomenę, pastebėjus vandens kokybės
pakitimus, nedelsiant informuoti įmonę „Druskininkų vandenys“
tiesiogiai, nurodytais kontaktais“,
– sakė M. Jaskelevičius.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas akcen-

tavo, kad Druskininkai Lietuvoje garsėjo kaip itin švarų vandenį
turinti savivaldybė – vanduo atitiko visus tarptautinius geriamojo
vandens kokybės reikalavimus,
todėl susiklosčiusi situacija yra
bloga ir savivaldybės netenkina.
„Bendruomenė moka už jiems
suteiktą kokybišką paslaugą –
geriamąjį vandenį, todėl jis privalo toks ir būti: ir kokybiškas,
ir estetiškas. Paradoksalu ir turiu apgailestauti, kad, diegdami
naujas vandens nugeležinimo
ir kokybės gerinimo technologijas, turime vandens kokybės
svyravimus, kurie užsitęsė per
ilgai. Specialistams duoti nurodymai skubiai pateikti galimus

šios problemos sprendimu būdus, nesvarbu, kiek kainuotų papildomos investicijos. Išspręsti šią problemą privaloma
kaip galima greičiau“, – po susitikimo sakė R. Malinauskas.
Ateinančią savaitę organizuojamas dar vienas susitikimas šiai problemai spręsti – jo
metu įrangą diegę rangovai ir
šalies vandentvarkos ekspertai pateiks įdiegtų įrengimų ir
technologijų gerinimo siūlymus.
Bendromis pastangomis bus
ieškoma efektyviausių problemos sprendimo būdų.
Savivaldybės gydytoja Eglė
Sadauskaitė informavo, kad situacija tikrai nedžiugina, bet
tai yra daugiau estetikos, o ne
sveikatos problema. Bendrovė
„Druskininkų vandenys“ nuolat
atlieka vandens kokybės tyrimus – visi rodikliai yra normos
ribose, pagrindinis pakitimas
yra vandens spalva, kurią sukelia į vandenį patekusi geležis: „Geležis vandenyje nekelia pavojaus žmonių sveikatai,
tačiau, suprantama, tai sukelia
neigiamus estetinius pojūčius,
gali pakisti vandens skonis. Kadangi vandenyje padidėjusi geležies koncentracija, gyventojai
turėtų neišsigąsti, kad, virinant
vandenį, iškrenta geležies nuosėdų. Noriu nuraminti – naudoti
šį vandenį maisto ruošimui galima. “

Įrengti nauji uždaro tipo vandens nugeležinimo filtrai/UAB „Druskininkų vandenys“ archyvo nuotrauka

Aptarta Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo eiga
Praėjusių metų birželį Druskininkų savivaldybės Taryba
inicijavo daugiau kaip dešimtmetį skaičiuojančio Šilumos
ūkio specialiojo plano atnaujinimą – tai padaryti reikėjo,
nes pasibaigė plano galiojimo laikotarpis.
Savivaldybės administracijos
direktorė Vilma Jurgelevičienė patvirtino atnaujinimo darbų programą, ir per šiuos metus buvo atlikta esamos šilumos
ūkio būklės analizė, įvertinti šilumos ūkio atnaujinimo pokyčiai
bei nustatyti preliminarūs šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai. Konkursą laimėjo ir planą rengia
UAB „Kelprojektas“.
Šiuo metu vyksta sprendinių ir
koncepcijos derinimas, bus vykdomos viešinimo procedūros,
inicijuota poveikio sveikatai vertinimo procedūra.
Jei procesai vyks sklandžiai,
specialusis šilumos planas turėtų būti parengtas ir patvirtintas šiais metais. Šį planą tvirtins Taryba.
Plano rengėjai savivaldybės
vadovams, specialistams, AB
„Druskininkų šilumos tinklai“ ir
„Litesko“ atstovams pristatė es-

V. Jurgelevičienė: „Paskutinį kartą Šilumos ūkio
specialusis planas buvo atnaujintas 2008 metais – nuo
to laiko buvo daug pokyčių.
Plano atnaujinimas būtinas,
atsižvelgiant ir į pasikeitusius
teisės aktus, ir į šilumos gamybos bei perdavimo technologijų raidą, konkurencinę
aplinką, šilumos gamybos
kainų tendencijas, aplinkos
užterštumo pokyčius ir kitus
veiksnius. Druskininkai vertina naujoves, todėl mums
ypatingai aktualios atsinaujinančių šilumos šaltinių galimybės ir perspektyvos.“
minius specialiojo plano sprendinius, diskutavo apie šilumos
ūkio infrastruktūros plėtros galimybes.
Pasak Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės
Vilmos Jurgelevičienės, pagrindinis Druskininkų savivaldybės
Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo tikslas yra suformuoti ilgalaikes savivaldybės
šilumos ūkio modernizavimo ir
plėtros kryptis.
„Paskutinį kartą šilumos ūkio
specialusis planas buvo atnau-

Atlikus Druskininkų savivaldybės Šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, bus suformuotos
ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys/Asociatyvi nuotrauka

jintas 2008 metais – nuo to laiko buvo daug pokyčių, todėl
plano atnaujinimas būtinas, atsižvelgiant ir į pasikeitusius teisės aktus, ir į šilumos gamybos bei perdavimo technologijų
raidą, konkurencinę aplinką,
šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus veiksnius.
Druskininkai vertina naujoves,
todėl mums ypatingai aktualios
atsinaujinančių šilumos šaltinių
galimybės ir perspektyvos“, –
sakė V. Jurgelevičienė.

Pasitarime atkreiptas dėmesys į būtinybę įvertinti atsinaujinančių šilumos šaltinių
zonavimą –tai ypač aktualu,
kalbant apie Leipalingio seniūniją.
Pasak AB „Druskininkų šilumos tinklai“ vadovo Alvydo Karlono, kadangi Leipalingio seniūnijoje senoji katilinė
buvo didelė, o vartotojų – mažai, teko ieškoti geriausios alternatyvos. Gyventojams jau
buvo pasiūlyta pereiti prie geoterminio šildymo, bet galiausiai pasirinkta mobili katili-

nė ir centralizuotas šildymas.
Tačiau gyventojai prie daug
efektyvesnio ir pigesnio geoterminio šildymo gali pereiti
bet kada.
Atlikus Druskininkų savivaldybės Šilumos ūkio specialiojo
plano keitimą, bus suformuotos
ilgalaikės savivaldybės šilumos
ūkio modernizavimo ir plėtros
kryptys, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams
mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
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Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena: „Tas iškankintas tremties istorijos medis“
Jūratė Šalengienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
Lietuvoje vasaros pradžią
persmelkia skaudi istorinė atmintis: 1941 m. birželio 14-ąją Sovietų Sąjunga
pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Pirmadienį, Gedulo ir vilties dieną, tremtiniai, „Atgimimo“
mokyklos bendruomenė ir
visi, norėjusieji paminėti šį
skaudų mūsų tautos išbandymą, susirinko į Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčią.
Klebonas Medardas Čeponis laikė šv. Mišias už tremtyje išgyvenusiuosius ir mirusiuosius.
Atminimo koncerto „Tas iškankintas tremties istorijos
medis“ prie Tremtinių koplytstulpio vedėjas, mokytojas,
Druskininkų rezistencijos ir
tremties muziejaus direktorius Saulius Lukošiūnas, prabilo apie žiaurią deportaciją –
tądien 17 502 lietuviai išvežti į
tremtį ir lagerius. Tai prasidėjo saulėtą birželį. Mokytojos
Valės Šmitienės paruošti 2c
klasės mokiniai to ryto gamtos grožį priminė šokiu „Supkit meskit mane jauną“.
Tremties kančias ištvėrusi
tauta – tarsi iškankintas medis: išliko atžalos, lapeliai virto istorijomis, likimais, kurie
parvedė Lietuvą namo, o 1990
m. išsiskleidė į laisvę. 4c klasės mokiniai, susibūrę prie
tremties medžio atžalos, vartė išlikusias istorijas, knygas
ir sąsiuvinius, skaitė tremtinių laiškus apie Lietuvos ilgesį, obuoliais kvepiančias pusnis, prisiglaudimą prie ąžuolo,
beržo ir klevo. „Reikia draugą turėti“, – dainavo mokytoja
Dalia Urniežienė ir 4c klasės
mokiniai. „Tremtyje draugai
liko tik atvirukuose ir sąsiuviniuose”, -priminė S. Lukošiūnas ir pakvietė mokinukus padovanoti tremtiniams mokinių
nupieštus atvirukus apie tremtį.
Tremtinių ir politinių kalinių
mišrus choras, vadovaujamas
Antaninos Laurenčikienės, atliko dainas, nukėlusias į skaudžius prisiminimus. Skambėjo ir deklamuojami žodžiai:
„Mes iš tų – pažemintų ir pasmerktų, į sąrašus juoduosius įtrauktų…“, tačiau „visame plačiam pasauly neprigiję
grįžtam mes, kur senolių švie-

čia saulė, į mus gydančias
versmes“.
S.
Lukošiūnas
pakvietė
Druskininkų savivaldybės atstovus padėti gėles prie Tremtinių koplytstulpio. Vėliau visi
prisijungė prie Visuotinės tylos minutės, pagerbiant žuvusiuosius tremtyje.
Gedulo ir vilties minėjime
apie tremties kančias prabilo tremtinė Agota Naujalienė, neseniai atšventusi 89-ąjį
gimtadienį. Tremtinė prisiminimus pradėjo katalikišku pasisveikinimu, nes tik Dievas
jai suteikė jėgų išverti žiaurius
kankinimus ir tremties vargus.
S. Lukošiūnas padėkojo Adelbertui Nedzelskiui, Tremtinių
koplytstulpio autoriui, už koplytstulpio įrašų atnaujinimą.
„Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė prabilo
eilėraščio žodžiais ir priminė,
kad taip rašė ne vienas lietuvis, tremtyje tapęs poetu. Direktorė akcentavo, kad šių
žmonių dėka mes turime laisvą Lietuvą, užrašytus prisiminimus, nuspalvintus tikromis
emocijomis – memuaristinę literatūrą, kuri mokiniams įtaigiausiai perteikia žinias apie
tremties laikotarpį. D. Časienė žmonėms, išgyvenusiems
tremtį, palinkėjo sveikatos, ramybės, išminties ir gerumo,
padėkojo „Atgimimo“ mokyklos komandai, Tolerancijos
centro vadovei Lijanai Lukošiūnienei, mokytojams, kurie
kasmet sugalvoja, kaip paminėti šią dieną, vis kitaip prabilti į mokinius ir bendruomenę. Direktorė džiaugėsi pirmą
kartą šiame minėjime debiutavusiais antrokais ir ketvirtokais, padėkojo mokytojams S.
ir L. Lukošiūnams, Valei Šmitienei, D. Urniežienei, Astai
Žuromskienei, Ronatai Balkaitienei, Jūratei Šalengienei.
Istorinė atmintis gyvena mūsų
atmintyje ir gyvens, kol bus
bent vienas mokytojas.
Atminties koncertą užbaigė
R. Balkaitienė, visus pakvietusi
bendrai dainai „Mano kraštas“.
Druskininkų rezistencijos ir
tremties muziejaus direktorius S. Lukošiūnas padėkojo
klebonui M. Čeponiui, „Atgimimo“ mokyklos direktorei D.
Časienei, mokytojoms V. Šmitienei, D. Urniežienei, A. Žuromskienei,
R.Balkaitienei,
Tremtinių ir politinių kalinių
mišrus choro vadovei A. Laurenčikienei, įteikė atminimo
dovanėles.

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tremtiniai, „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė
ir visi, norėjusieji, paminėti šį skaudų mūsų tautos išbandymą, susirinko Druskininkų šv.
apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčios prieigose/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Dainininkė Giedrė Kaukaitė: „Džiugu šiandien matyti Druskininkus lyg tikrą
rojaus kampelį Žemėje“

Atkelta iš 1 psl.

pasakytų?“...
– Kokią reikšmę Jūsų gyvenime turi Druskininkai, į
kuriuos ilsėtis ir pasisveikatinti važiuojate kelis dešimtmečius?
– Druskininkai dar studijų laikais man tapo svarbūs. Ir ilgainiui yra tapę tarsi antra tėviške. Mano pedagogė, garsi
dainininkė, profesorė Aleksandra Staškevičiūtė buvo legendinio Druskininkų sveikatos specialisto Karolio Dineikos gerbėja.
Kai mokiausi trečiame kurse, ji
mane pas jį nusiuntė mokytis
kvėpavimo. Ir tada, visai neplanuotai jis man padarė didelę įtaką. Aš po to pas jį važiuodavau,
galima sakyti, kaip pas tėvą. Sėmiausi sveikatos ir išminties.
Pasirodo, K. Dineika jaunystėje pats mokėsi dainavimo, tad ir
man, jaunai dainininkei, pažintis
su juo buvo tikras lobis.
K. Dineika nustebino ir tuo,
kad tuo metu, kai nebuvo galima garsiai kalbėti apie jogą ar
Rytų filosofiją, jis sugebėdavo
visus tuos elementus įtraukti į
savo mankštas, rašydavo tomis temomis ir net išleisdavo
brošiūras.
Dar ir dabar vos ne kasdien
geru žodžiu miniu jį patį ir jo pasekėjus – gydytojus Algimantą
Kačergių, Joną Valskį, Gediminą Rimdeiką. Ir vėliau, gyvenimo tėkmėje sutikusi gydytojus
Danutę Jankauskienę, Vidą Danilienę, Zosę Nedzinskaitę, juos
atpažinau kaip išmintingojo K.
Dineikos pasekėjus. Jie į žmogų
žvelgia ne kurio nors vieno susirgimo požiūriu, o holistiškai –
kaip į visumą.
– Kaip manote, ar šių dienų vartotojiškoje visuomenėje vis dar lieka vietos menui
ir pagarbos meno žmonėms?
– Tikram menui vietos visuomet atsiras! Tik bėda ta, kad tikrasis menas visais laikais ne
taip dažnai sukuriamas. Jam
reikia ne vien talento bei pastangų, bet ir ištvermės bei elementaraus sąžiningumo, norint mūsų dienomis nenuslysti
pigesniu, lengvai populiarumo
sulaukiančiu keliu. Manau, kad
meno produkcijos kūrėjų yra tiesiog per daug. Kone kas antras,
vos prakutęs jaunuolis ar kas
antra mergina – jau dainininkas
ar dainininkė, primadona ar maestro...
Žinoma, kartais padejuoju dėl
teatro, dėl televizijos laidų, koncertų, žinių kokybės, inertiškai
plūstančios informacijos gausos ir chaoso. Dėl to kartais
sunku atskirti, kas reikalinga,
kas nereikalinga. Labai daug to
vadinamojo informacinio jovalo. Kartais pasimetu ir nežinau,
ant kurių „stabdžių“ reikia užminti, kad jam nepasiduotum.
Ta informacijos lavina išties
vargina ir labai išderina žmogų, deja, išmaniai gebėdama
„prisirišti“. Tiesa, užsienyje gyvenančios dukros ramina, kad
tokia pat nuostata dabar plinta
visame pasaulyje, ir tai kelia didelį nerimą. Stengiuos dažniau
prisiminti istorikus ir filosofus –
sakoma, kad jie „nesistebi“, jie
„supranta“.
– Ar Druskininkuose randate kultūrinio gyvenimo?
– Na, apie šių dienų kultūrinį
gyvenimą pandemijos fone sun-

G. Kaukaitė po kaklo slankstelių operacijos reabilitacijai atvyko į „Draugystės“ sanatoriją, kuri ją . žavi sena gera klasika/Roberto Kisieliaus nuotrauka
G. Kaukaitė – Desdemona G. Verdi operoje „Otelas“/Asmeninio archyvo nuotrauka

G. Kaukaitė – Tatjana P. Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“/Asmeninio archyvo nuotrauka

šis rengęs programą – su Barra, su Merlini ar su Pastorino?..
Solistas pasimetė, ir pamažu išaiškėjo, kad jis Milane lankėsi tik turistinės kelionės metu.
Na, ir tapo aišku, kad prierašas
apie stažuotę buvo melagingas,
skirtas tik publikos dėmesiui pritraukti... Manau, kad Liuftijaras
Imanovas Druskininkus įsidėmėjo visam gyvenimui.

Žebriūnų šeima 1983 m. Lietuvos liaudies artistės vardo suteikimo proga/Asmeninio archyvo nuotrauka

koka kalbėti. Manau, Druskininkai, kaip niekad, šiandien brangūs tiems, ką užpuolė sveikatos
rūpesčiai. O gal tik poreikis pabėgti nuo didmiesčio triukšmų
bei šurmulio ir perpildyto informacijos srauto, kai galima gėrėtis gamtos artuma, prasidedančia vasara, gegutės kukavimu
miške, gausiais gėlynais miesto
skveruose...
– Gal galime pasvajoti apie
Jūsų rečitalį naujajame Druskininkų kultūros centre?
– Taip, nuoširdžiai svajoju apie
galimybę pakviesti druskininkiečius ir miesto svečius į galimą
susitikimą drauge peržiūrint Lietuvos televizijos sukurtą dokumentinį filmą „Aš žinau tą smoką“, skirtą mano kūrybinio kelio
50-mečiui, įspūdžiams apie gyvenimo kelio pasirinkimą. Tikiuosi, kad tokia diena, kai nusiimsime kaukes ir galėsime
mėgautis kultūriniais renginiais,
jau greitai ateis!
– Kaip Jūs vertinate mūsų
miestą?
– Druskininkai man pats gražiausias Lietuvos miestas. Ir
vienas gražiausių pasaulyje.
Kaip sakiau, nuo pat jaunų dienų jis man itin svarbus, artimas
ir savas, atkuriantis teigiamas
emocijas, lyg tėviškė. Todėl ir
dabar čia sugrįžtu po kelis kartus per metus. Ar lyja, ar sninga – čia gera visais metų laikais. Vis prisimenu K. Dineikos
tvirtinimą, kad stebuklingu būdu
Druskininkų parke, dabar jo vardu pavadintame, gausu svei-

katai ypač naudingų neigiamų
jonų, šiaip jau būdingų tik pajūrio zonai. Druskininkai – išskirtinis miestas ir tuo, kad jame labai konkrečiai jaučiama miesto
valdžios šeimininkiška ranka ir
rūpestis. Pirmaisiais Nepriklausomybės metais, sunkmečio
laiku, liūdna buvo žvelgti į aukšta žole užėjusius pastatus. Tuo
labiau džiugu šiandien matyti Druskininkus, lyg tikrą rojaus
kampelį Žemėje.
Mano dukros džiaugiasi, kad
dabar esu Druskininkuose. Šį
miestą viena Šveicarija, kita –
Zalcburgu vadina. Dėl to, kad
čia viskas išpuoselėta, sutvarkyta.
– Gal kokių įdomių nuotykių
per ilgą laiką Druskininkuose patyrėte? Kas Jums čia labiausiai patinka?
– Kone prieš pusšimtį metų,
po stažuotės Italijoje, Milano La
Scalos teatre, apsilankius Druskininkuose, akį patraukė skelbimas – „Draugystės“ sanatorijos
salėje koncertuos azerbaidžanietis dainininkas, tenoras Liuftijar Imanov. Ypač sudomino
afišos prierašas, kad koncerto programa ruošta ... La Scalos teatre! Klausiausi ir stebėjausi, kad dainininkas dainuoja
ne mintinai, o iš natų, ir vis tiek
daro begalę muzikinių ir tarties
klaidų, o vienos arijos vidury
tiesiog nutilo, teksto eilutę „pametęs“, tad kūrinį užbaigė pianistas, dainininkui tylint. Per
pertrauką apsilankiau salės užkulisyje ir pasiteiravau solisto,
su katruo pedagogu La Scaloje

– Gal pamenate, kas iš Jūsų
pažįstamų čia kartu lankėsi?
Su kuo susitikdavote, kaip
laiką leisdavote?
– Iki pandemijos Druskininkų
kultūrinis gyvenimas buvo kupinas gastroliuojančių muzikų.
Mėgdavau įvairiose miesto salėse jų pasiklausyti. Dažniausiai klausydavausi pianistų M.
K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje. Tiesa, atmintin yra
įstrigęs ir komiškas atvejis, nutikęs man pačiai, dainuojant minėtame muziejuje, kai publika
sėdėjo ant suolo lauke ir klausėsi koncerto per atvirą svetainės langą. Gretimame kieme,
už tvoros pradėję peštis du šuniukai sukėlė nemažą triukšmą, publika, neišlaikiusi, ėmė
leipti juokais. Koncerto administratorius nuskubėjo šuniukų išskirti. Bet ne iš karto rado
vartelius, tad nelauktas erzelis
šiek tiek užsitęsė...
– Kuris Druskininkų kampelis Jūsų širdžiai mieliausias?
– Esu koncertavusi visose
Druskininkų sanatorijose – ir
„Nemune“, ir „Eglėje“, ir „Lietuvoje“, ir „Dainavoje“, ir „Draugystėje“, kurioje dabar gydausi, ir kitose. Beje, „Draugystės“
sanatorijos Raudonojoje salėje
šiemet aptikau tą patį fortepijoną, kuriuo anuomet buvo akomponuojama ir per mano koncertą. Prisėdau prie jo pagroti. Kas
žino, galbūt čia, Druskininkuose, bus organizuotas susitikimas su žiūrovais, galėsiu pati
ką nors netikėto jiems padainuoti?
Druskininkuose yra tokių tarsi šventų vietų. Viena iš jų – K.
Dineikos sveikatingumo parkas.
Su šuniuku neseniai visą parką
apvaikščiojome. Tiek prisiminimų užplūdo. Pušys sakais kvepia. Ilgus dešimtmečius jis buvo
apleistas, nesinorėjo ten eiti. O
dabar taip gražiai sutvarkytas,
tokia atgaiva sielai ten būti!

Šiemet gegužę, po kaklo
slankstelių operacijos reabilitacijai atvykau į „Draugystės“ sanatoriją. Ji mane žavi sena gera
klasika. Išorėje – kolonos, storos sienos, o viduje – viskas
nauja, šiuolaikiška ir modernu.
Labai vertinu čia siūlomą komfortą ir viso personalo dėmesį.
Čia dirba tikrai savo darbui atsidavę žmonės.
Žinoma, šiemet, besigydydama, nebevažinėju dviračiu iki
Švendubrės, kaip buvau įpratusi. Daugiau vaikštau, skaičiuoju kilometrus ir žingsnius. Dėl to
gydytoja V. Danilienė mane kartą paprotino, sako – mėgaukitės gamta, pakelkite akis į medžius, pasimėgaukite žydinčiais
gėlynais. Tuo metu kaip tik narcizai žydėjo. Gaila, iki jų nenuėjau, bet pakeliui žavėjausi žydinčiomis tulpėmis.
Po reabilitacijos „Draugystėje“, vėl sugrįžau į Druskininkus.
Dar negalėjau būti Vilniuje, norėjosi ramybės, gamtos ir harmonijos.
– Ar turite su Druskininkais
susijusių romantinių prisiminimų?
– Su Druskininkais susiję ir
daugiau prisiminimų, ne tik poilsio. Štai 1977 metų vasarą netolimame Žiogelių kaime,
senovinėje sodyboje Arūnas
Žebriūnas filmavo savo garsiąją kino juostą „Riešutų duona“. Sodybos šeimininkų sūnus Arvydas Balčius, tuomet
buvo paauglys, šiandien – patyręs gydytojas, ilgametis „Eglės“
sanatorijos direktoriaus pavaduotojas medicinai. Jo išsamius
mokslinius patarimus poilsiaujantiems, progai pasitaikius, dėmesingai perskaitau.
– Kokios Jūsų mėgiamos
procedūros?
– Labiausiai vertinu nuo jaunystės pamėgtą suomišką pirtį
ir kaskadas. Abi šias procedūras propagavo ir garsusis Karolis Dineika.
– Koks Jūsų gyvenimo
moto?
– Vis prisimenu pavasarį, prieš
operaciją tokio išmintingo žmogaus man pasakytą palinkėjimą
– „Giedre, sukaupk visą drąsą
ir nuolankumą“. Tai nuskambėjo tarsi netikėta priešprieša. Kai įsigilinau, supratau, kokia tai svarbi mintis. Tai reikštų
– būk išmintinga! Ir tikrai suvokiau, kad svarbiausia gyvenime
būti išmintingai!
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Naujiena – pradinio dantų karieso gydymas „Šypsenos akademijoje“
be jokio gręžimo ir plombavimo
Pacientai dažnai skundžiasi atsiradusiomis baltomis
dėmėmis ant dantų. Viena
dažniausių tokių dėmių priežasčių yra prasidėjęs dantų ėduonis. Ši būklė atsiranda, pablogėjus individualiai
burnos higienai. Danties audiniai pradeda irti, vyksta
dantų demineralizacija, prasideda ėduonis. Pasitelkus
pažangiausias technologijas,
šį procesą galima sustabdyti
ir užmaskuoti spalvinius pakitimus vokiška „Icon“ sistema, negręžiant ir neplombuojant dantų.
Kas yra „Icon“ sistema?
Vokietijos
firmos
sukurta
„Icon“ sistema – inovatyviausias prasidėjusio emalio pažeidimo gydymas, vis labiau populiarėjantis visame pasaulyje dėl
savo efektyvumo. Kol kariesas
yra tik ankstyvoje stadijoje ir dar
neperžengęs į gilesnius audinius, gydymas gali būti atliekamas pažangia „Icon“ sistema. Ši
mikroinvazinė gydymo procedūra yra taikoma tarpdančių karieso ir „baltų dėmių“ plitimo stabdymui bei šalinimui. Procedūros
esmė – sunaikinti ėduonies židinius pirminėse stadijose, kol
dentinas pažeistas minimaliai.
Taikant „Icon“ sistemą, dantys
nėra gręžiami, todėl dantų audiniai lieka sveiki. Naudojant
šią sistemą, galima užbėgti įvykiams už akių ir laiku sustabdyti

karto po procedūros – baltos
emalio dėmės išnyksta arba
tampa neryškios.
Ar dantų karieso gydymas
„Icon“ sistema yra skausmingas?
Mikroinvazinis gydymas „Icon“
metodu yra visiškai neskausmingas, tad ir vietinės nejautros
paprastai nereikia. Procedūros
metu naudojamos tik specialios medžiagos, kurios neerzina
ir nežaloja danties audinio. Procedūros metu dantys nėra gręžiami, todėl jokio skausmo tikrai
nejaučiama.
Odontologijos klinikoje „Šypsenos akademija“ Druskininkuose šią procedūrą atlieka
burnos higienistė B. Kazakevičiūtė/Asmeninio archyvo nuotrauka

ėduonies plitimą, o svarbiausia
– nedaryti jokios intervencijos į
sveikus danties audinius.
Kaip vyksta dantų gydymas
„Icon“ sistema?
Pirmiausia burnos higienos
specialistas atlieka nuodugnią
apžiūrą ir identifikuoja karieso pažeidimus. „Icon“ sistema
yra veiksminga, jei kariesas pažeidė emalį ir tik pirmąjį dentino trečdalį. Kitu atveju, esant
gilesniems dentino pažeidimams, reikalingas gręžimas
ir plombavimas. Procedūros
pradžioje dantys yra izoliuojami koferdamo sistema (sistema, apsauganti gydomą dantį nuo seilių patekimo į darbinį

lauką – danties ertmę), o jeigu gydomi tarpdančiai – į juos
įspraudžiami kaištukai. Vėliau
ant pažeisto danties paviršiaus
užtepama speciali medžiaga,
kuri atveria pažeisto emalio poras. Nuplovus gydomo danties
paviršių etanoliu ir nusausinus
oro srove, ant danties tepama
skysta didelio skvarbumo kompozitinė derva. Veikiant kapiliarinei traukai, atviros emalio poros „sugeria“ skystą dervą, kuri
vėliau yra sukietinama fluorescencine lempa. Taip yra sutvirtinamas demineralizuotas
dantų emalio sluoksnis ir sustabdomas karieso skverbimasis į gilesnius danties audinius.
Rezultatas tampa matomas iš

Kokie yra gydymo „Icon“
sistemos privalumai?
Taikant „Icon“ sistemą, dantys
nėra gręžiami, todėl dantų audiniai lieka sveiki, pati procedūra yra visiškai neskausminga,
dantys apsaugomi nuo ertmių
formavimosi bei pagerinama
jų estetinė išvaizda. Procedūra trunka vos 30-40 minučių, o
estetiniai rezultatai yra matomi
iš karto po procedūros. Jau pirmojo vizito metu sustabdomas
ankstyvojo karieso plitimas ir
panaikinamos baltos emalio
demineralizacijos dėmės, kurių
neįmanoma pašalinti prevencinėmis priemonėmis. Svarbiausias šios procedūros privalumas yra finansų taupymas
– karieso gydymas pradinėje
stadijoje yra pastebimai pigesnis nei gydymo išlaidos, dantį

plombuojant jau vėlesnėse karieso plitimo stadijose. „Icon“
sistema nuo šiol yra išeitis visiems baimės kamuojamiems
pacientams, tačiau svarbu reguliariai lankytis pas burnos
higienos specialistą profilaktiniams vizitams, kad kariesas
būtų pastebėtas dar ankstyvoje
plitimo stadijoje. Odontologijos
klinikoje „Šypsenos akademija“
Druskininkuose šią procedūrą
atlieka burnos higienistė Birutė
Kazakevičiūtė.
„Šypsenos akademija“ visuomet siekia žengti drauge
su pažangiausiomis technologijomis, kurios dantų gydymą
paverčia malonia ir jokio diskomforto pacientui nekeliančia
procedūra.
Odontologijos klinikos „Šypsenos akademija“ Druskininkuose burnos higienos specialistė B. Kazakevičiūtė maloniai
laukia pacientų ir yra pasiruošusi papasakoti daugiau apie
šią naujausią gydymo metodiką, atsakyti į iškilusius klausimus, išklausyti pacientų lūkesčius bei rasti tinkamiausią
gydymo metodą.
Lauksime Jūsų adresu K. Dineikos g. 1, SPA Vilnius Druskininkai. Registruotis galite
tel. +370 633 90 605, +370 643
52 525 arba internetu: www.
sypsenosakademija.lt
Užsakymo Nr. MDR-309-02

Druskininkų gimtadieniui tortus kepa jų entuziastai iš visos Lietuvos
Vienas gimtadienis ir daug tortų –
taip miesto gimimo dieną jau trečius
metus pasitinka Druskininkų kurortas.
227-ojo miesto gimtadienio proga tortų kepėjus iš Lietuvos subūrė Tortų turnyras, kurio „Facebook“ paskyroje iki
birželio 18 dienos dar galima atiduoti balsą už labiausiai patikusius tortus.
O šį šeštadienį specialiai gimtadieniui
tortus keps kurorte veikiančios kavinės, kepyklėlės ir restoranai, kuriuos
rasti padės virtualus žemėlapis. Į juos
užsuksiantys ir tortus ragausiantys
kviečiami nuotraukomis ir įspūdžiais
dalintis socialiniuose tinkluose – vienam iš jų atiteks gardi, 100 eurų vertės,
dovana.
Pandemija paskatino daugiau žmonių
kurti
„Sunku įsivaizduoti gimtadienį be torto –
tai neatsiejama šios ypatingos šventės dalis. Kai, švęsdami Druskininkų 225-ąjį gimtadienį, Lietuvai padovanojome 100 tortų,
pamatėme, kad ši iniciatyva sudomino
daugelį žmonių, turėjo išliekamąją vertę.
Šių metų Tortų turnyro tema – Druskininkai. Neabejoju, kad ji įkvėps daugelį profesionalų ir mėgėjų sukurti pačius įdomiausius receptus. Žinau, kad pandemijos metu
žmonės, mėgstantys kepti, laiką išnaudojo naudingai ir galėjo daugiau jo skirti žinių tobulinimui, įgūdžių lavinimui. Nedrįsdavę anksčiau pradėti kepti, ėmė lankyti
virtualius konditerių kursus, kurti bei dalintis savo pasiekimais socialiniuose tinkluose. O dabar savo sugebėjimus galės pademonstruoti ir Druskininkų Tortų turnyro
konkurse“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
„Artėjant vasarai bei mano gimtojo miesto gimtadieniui, ir pernai, ir šiemet sulaukiame klausimų, ar įvyks prieš du metus konditerijos entuziastus subūręs Tortų turnyras.
Pernai su liūdesiu turėjome atsisakyti šventės. Šiemet, nors galimybes dar riboja pandemija, šventės nepraleisime. Jaučiame,
koks turnyras įdomus tortus kepančiai bendruomenei ir miestui, todėl šiemet pakvietėme visus konditerijos entuziastus – profe-

sionalus ir mėgėjus – dalyvauti virtualiame
konkurse ir taip dalintis savo aistra tortų kepimui bei simpatijomis Druskininkams“, –
pasakojo kulinarinių knygų ir tinklaraščio
„Sezoninė virtuvė“ autorė, Tortų turnyro iniciatorė Renata Ničajienė.
Ir kepantys, ir ragaujantys tortus galės laimėti dovanų
Konkurso laimėtojai bus paskelbti šį šeštadienį Tortų turnyro „Facebook“ paskyroje.
Joje iki rytojaus, penktadienio, savo balsą
už labiausiai patikusi tortą dar gali atiduoti gerbėjai. Kitą vertinimo dalį sudarys komisijos balsai. Jos nariais šiemet sutiko
tapti pirmojo Tortų turnyro nugalėtojas Andrius Zubernis, nuostabius desertus kurianti verslininkė, „Liu Patty“ desertinės įkūrėja, tinklaraštininkė Liucina Rimgailė, maisto
tinklaraštininkė, kulinarijos knygų ir publikacijų autorė, konditerinės studijos „Baker
street“ Vilniuje šeimininkė Elżbieta Monkiewicz, desertų studijos „Baker street“ įkūrėja Klaipėdoje ir Vilniuje, 2016 m. Kulinarinės
olimpiados IKA/Culinary Olympics komandos nugalėtojos narė Valerija Livanova bei
šventės „100 tortų Lietuvai“ ir Tortų turnyro iniciatorė, Druskininkuose gimusi ir čia
daug laiko praleidžianti Renata Ničajienė.
Pirmos vietos laimėtojui atiteks galingas,
1600 vatų variklio ir 45000 apsisukimų per
minutę, trintuvas „Bosch VitaBoost“.
Tortų paragauti kviečiami druskininkiečiai ir svečiai
Savaitgalį Druskininkuose veikiančių kavinių, kepyklėlių ir restoranų sukurtų tortų kviečiami paragauti miesto gyventojai ir svečiai. Specialiai gimtadieniui tortus
keps prancūziška kepyklėlė „Boulangerie“,
kavinė „Laurea“, į geriausių ne tik Druskininkuose, bet ir visoje Lietuvoje restoranų sąrašus ne kartą įtraukti „Velvetti“ ir
„Toli toli“, vos prieš mėnesį duris atvėręs
restoranas „Tomoko“, pirmasis naminius
mėsainius Druskininkuose pasiūlęs restoranas „The House“, midijomis garsėjanti kavinė-restoranas „Bagira“, viešbučio
„De Lita“ ir sanatorijos „Upa“ restoranai,
„Eglės sanatorijoje“ veikiantis „Žalias so-

227-ojo miesto gimtadienio proga tortų kepėjus iš visos Lietuvos subūrė Tortų turnyras, šeštadienį specialiai gimtadieniui tortus keps kurorte veikiančios kavinės, kepyklėlės ir restoranai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

das“ bei „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ restoranas. Kiekviename jų šventinio torto gabalėlis kainuos po
3 eurus. Juos ragausiantys miesto gyventojai ir svečiai galės ne tik mėgautis įvairiausiais skoniais, bet ir dalyvauti žaidime.
Įkėlę torto nuotrauką į socialinį tinklą „Fa-

cebook“ bei pažymėję ją grotažymėmis
#druskininkugimtadienis, #tortuturnyras ir #pirmikartai, jo dalyviai galės laimėti 100 eurų vertės kavos gamintojos
„Paulig“ dovaną.

Organizatorių informacija
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Svečių namams reikalinga kambarinė. Tel. 8 612 96558, el. p. info@dalijahotel.lt

Renginiai

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ
IR REMONTO VIEČIŪNŲ MIESTELYJE

Birželio 19 d. 13 val. 56-asis Fortepijoninės muzikos vasaros Druskininkuose koncertas „Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
auklėtiniai“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą klientams,
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus.
Informuojame, jog š. m. birželio 28-29 dienomis Viečiūnuose bus atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai. Hidraulinių bandymų metu laikinai bus nutraukiamas karšto vandens tiekimas. Pažeistų tinklų ruožų vartotojams
karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkretiems namams, bus informuoti jų prižiūrėtojai. Telefonai informacijai (8 313) 51670, (8 313) 51072.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“

Birželio 19 d. XIX tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara
su M. K. Čiurlioniu“ atidarymas. 18.30 val. iškilmingo festivalio atidarymo ir gėlių padėjimo ceremonija prie M. K. Čiurlionio paminklo. 19 val.
Čiurlionio kvarteto koncertas Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Solistas Andrius Apšega
Birželio 22 d. 13 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g.37) kviečia į popietę „Joninių žolynai“ su lektore Reda Vaikšnoriene, supažindinsiančia su žolynų paslaptimis ir iš jų gimstančia produkcija
Birželio 23 d. 18 val. „Duo FluPia“ – fleitininkės Vilmantės Kaziulytės ir pianistės Kristinos Ivanauskaitės ansamblis – pristato naujausią
koncertinę programą „Nuoširdžiai Konstantinui“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Birželio 23 d. Joninės Druskininkuose: 20-22 val. Vijūnėlės parke – įvairios edukacijos Kūrybingų rankelių dirbtuvėlėse; nuo 22 val.
Druskonio ežero amfiteatre – stilizuotos Joninių apeigos, ugnies šokis,
laužo įžiebimas, paparčio žiedo mistifikacija, naktinės Joninių orientacinės. Koncertuos „Okata“, šoks ir apeigas atliks šiuolaikinio šokio studija „Opus“

Parodos
Iki birželio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ ( M. K. Čiurlionio g. 27)
veiks Vilmos Vasiliauskaitės (Vilnius) tapybos paroda „Kasdienės mantros“ ir Kristinos Venslauskienės (Marijampolė) rankų darbo lėlių paroda „Žinutė visatai“
Iki birželio 24 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59)
veiks šventinė ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Iki birželio 25 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks druskininkiečio dailininko Z. Jurevičiaus paroda „Kelionės pradžia“
Iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio
g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūrinių paroda
Iki liepos 3 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) veiks Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, V. K. Jonyno dailės skyriaus moksleivių paroda „Ant spalvotų sparnų“
Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virginijaus
Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“

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

Tel. 8 698 55732

Reikalingi vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ vairuotojo kategoriją. Darbas Lietuvoje.
Savaitgaliai laisvi.

Tel. +370 616 30901
Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras,
oras-vanduo, saulės
elektrinių pardavimas,
montavimas, konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832
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Pasibaigė Lietuvos moksleivių krepšinio lygos
U15 jaunučių vaikinų čempionatas

Naujas įrenginys pagerins
Druskininkų savivaldybės
dirbtinės vejos stadionų būklę

Dirbtinės vejos priežiūros įrenginį įsigijęs Sporto centras prižiūrės ir tvarkys Druskininkų savivaldybėje esančius dirbtinės vejos stadionus/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Druskininkų sporto centro krepšinio auklėtiniai, treniruojami trenerio A. Baranausko, užbaigė trumpą, bet labai intensyvų krepšinio sezoną/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkų sporto centro
krepšinio auklėtiniai, treniruojami trenerio Algimanto Baranausko, užbaigė trumpą, bet labai intensyvų krepšinio sezoną.
2020-2021 metų krepšinio čempionatas dėl COVID-19 viruso
iki 2021 m. gegužės mėnesio
buvo sustabdytas. Atnaujinus
krepšinio kovas, rungtyniaudami „Lidl“ – Lietuvos krepšinio
lygos „B“ diviziono C pogrupyje, kurį sudarė net 9 komandos
(Kauno Tornado KM I-Metga,
Kauno KM Žalgirio III, Marijampolės SC, Jurbarko KKSC„Dainiai“, Kauno Tornado KM
II, Kauno KM Žalgiris IV, Prienų
KKSC ir Šakių KKSC), per dvi
savaites sužaidė beveik visas
grupės rungtynes.
Druskininkiečiai nugalėjo visus

varžovus, išskyrus Kauno „Tornado“ KM I – „Metga“ komandą, ir
pogrupyje užėmė antrą vietą. Pralaimėjimą lėmė nuovargis ir labai
intensyvus tvarkaraštis, nes reikėjo žaisti beveik kiekvieną dieną,
o rungtynės vyko išvykose. Susiklosčius kitoms aplinkybėms, buvo
galima tikėtis ir pergalės – varžovai ankstesniuose čempionatuose
buvo ne kartą įveikti. Pogrupyje iškovojus antrą vietą, laukė įveikiamas varžovas – Rokiškio KKSC
komanda, savo pogrupyje užėmusi trečią vietą (pogrupyje buvo
tik penkios komandos). Labai gaila, bet šios rungtynės neįvyko, nes
komandoje, po paskutinių rungtynių prieš Prienų KKSC, įsisuko
klastinga COVID-19 liga, ir sportininkai turėjo izoliuotis.
Treneris kartu su sporto cen-

tro darbuotojais stengėsi atkrintamųjų rungtynes nukelti, bet organizatoriai laiko nepakeitė ir
įrašė techninį pralaimėjimą. Tuomet druskininkiečiai buvo užėmę
pirmą vietą savo pogrupyje, bet
2019-2020 čempionato kovos taip
pat buvo nutrauktos dėl visoje šalyje įvesto karantino.
Džiaugiamės per trumpą laiką
pasiektais gerais rezultatais. Matėme, kad vaikinai per karantiną nebuvo pamiršę sporto ir per trumpą
laiką įgavo neblogą formą. Linkime
jauniesiems krepšininkams nenusiminti ir ateinantį čempionatą pakartoti puikų 2018-2019 sezoną, kai
Lietuvos moksleivių lygos „B“ divizione buvo iškovota trečia vieta.

Druskininkų
sporto
centras vykdo projektą Nr. SRFSIĮ-2020-1-0271
„Dirbtinės
vejos priežiūros įrenginio įsigijimas“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo
fondo lėšomis, jį administruoja Švietimo mainų paramos
fondas. Sporto rėmimo fondas
projektui finansuoti skyrė 32
562,00 Eur, Druskininkų spor-

to centras savo lėšomis prisideda 3 618,00 Eur.
Projekto metu įsigijome dirbtinės vejos priežiūros įrenginį, kuriuo pagerinsime Druskininkų
savivaldybės dirbtinės vejos stadionų būklę. Projekto metu prižiūrėsime ir tvarkysime Druskininkų
savivaldybėje esančius dirbtinės vejos stadionus. Stadionuose vyks treniruotės, kūno kultūros
pamokos, vaikų vasaros stovyklų
veiklos. Tikimės, kad projektas
prisidės prie Druskininkų sporto
centro bei bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto aplinkos gerinimo.
Druskininkų sporto centro
informacija

Druskininkų sporto centro
informacija

Ieškome jūsų, virtuvės virtuozai!
Restoranai „Toli Toli“ ir „Tomoko“, įkurti pačiame
Druskininkų centre, ieško virėjo/-os.
Reikalavimai: būtina patirtis, atsakingumas, plačios
technologinės žinios, puikūs higienos įgūdžiai, meilė žmonėms
ir darbui.
Siūlome: geras darbo sąlygas, draugišką atmosferą, galimybę
kurti ir augti, atlygį, priklausomai nuo rezultato ir kompetencijos,
– nuo 1050 Eur (neatskaičius mokesčių)
Detalesnė informacija el. paštu info@tolitoli.lt,
info@tomoko.lt arba telefonu +370 624 94996
Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
Statytojas: Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai; tel.
8 610 14 641, el. paštas dangirdas.l@druskininkai.lt;
Projekto rengėjas: MB „Meluka“, Lydekų g. 1, LT- 80193, Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen.,
Šiaulių r. sav.: tel. (+370) 672 17422, el. paštas melukamb@gmail.com
Pastabos ir pasiūlymai dėl numatomų melioracijos darbų iš naudotojų priimami 20 dienų po informacijos paskelbimo.

PAVEŽĖJAI
DRUSKININKUOSE
OPTI

Žolės pjovimas, trinkelių dangos įrengimas ir kiti aplinkotvarkos darbai. Įvairios krovinių transportavimo paslaugos, šiukšlių, šiferio, statybinių atliekų išvežimas.
Savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir kitos
technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Reikalingi virėjai, padavėjai.
Darbas Jaskonyse.

Tel. 8 686 86868

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Tel. 8 614 44445

Pamesti buto raktai su mėlynu karabino
pakabuku mieste, Kalviškių mikrorajone.
Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508

Kviečiame pasimėgauti Negyvosios
jūros vandens terapija!
Visą birželio mėnesį (darbo dienomis)
apsilankymui taikoma net 50 proc. nuolaida!
Viešbutis „Pušynas“,
Taikos g. 6, tel. +370 (313) 56666
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Viešojoje bibliotekoje – sapnų iliustravimo
dirbtuvės, pono Kuko ir rūko pabaisų sutiktuvės
Įsibėgėjo Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomas projektas
„Knygos, kūrybos ir vaizduotės versmė“. Projekto metu pagamintas namelis, kurio kiekvienas langelis
simbolizuoja naujas veiklas.
Birželio 2 d. atvertas pirmasis namelio langelis – bibliotekoje lankėsi dailininkė,
knygų iliustruotoja, kūrybininkė, grafikos dizainerė
Agnė Nananai (Agnė Kananaitienė).
Susitikime su „Atgimimo“ mokyklos mokiniais Agnė Nananai atskleidė visas knygų
iliustravimo subtilybes: supažindino vaikus su iliustracijų
kūrimu nuo knygos plano, eskizų bloknoto peržiūros, technikos bandymų iki galutinių
iliustracijų sukūrimo, pademonstravo savo eskizų sąsiuvinį, papasakojo apie monotipijos techniką. Mokiniai
domėjosi, kokia mylimiausia
viešnios iliustruota knyga, nuo
kada ji pradėjo piešti, ar mokėsi dailės mokykloje, kiek laiko
per dieną skiria iliustruoti knygas, ar sunku sugalvoti iliustracijas, kokią knygą iliustravo
ilgiausiai, ką dabar iliustruoja,
kokia mėgstamiausia knyga.
Atsakiusi į mokinių klausimus, dailininkė pakvietė į kūrybines dirbtuvėles „Knygos
iliustracijų atsiradimas“. Agnė
garsiai perskaitė mėgstamiausią eilėraštį „Sapnas“ iš Justino Marcinkevičiaus knygos
„Vaikų Žemė“ ir pakvietė mokinius iliustruoti eilėraštį – kiekvienam – savą sapną, prisiminti, ką šiandien sapnavo,
labiausiai įstrigusį sapną arba
tą, kuris labiausiai persekioja. Dailininkė išdalino lapus ir
paruoštus atvirukus, pati kartu
su mokiniais spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir rašikliais
kūrė sapno iliustracijas.
Mokiniai piešė kalnus, saulę,
mėnulį, zombius, kalbančius
gyvūnus, dainuojančias gėles
ir kita. Nupiešę sapnus, įklijavo piešinius į atvirukus, juos
papuošė tviskančiomis žvaigždėmis. Susitikimo dalyviai padėkojo dailininkei A. Nananai
už šiltą susitikimą ir įdomias
kūrybines dirbtuvėles, palinkėjo didelės kūrybinės sėkmės –
sukurti dar daug gražių darbų
ir iliustracijų knygelėms, įteikė savo rankų darbo atminimo
dovanėlę dailininkei ir bibliotekai. A. Nananai bibliotekai padovanojo nuostabų savo darbą
– pelėdžiuko paveikslą.
Birželio 4 d. atvertas antrasis namelio langelis – į biblioteką atvyko mylimiausias, populiariausias, skaitomiausias
lietuvių vaikų rašytojas Tomas
Dirgėla. Susitikime su rašytoju dalyvavę „Atgimimo“ mokyklos ketvirtų klasių mokiniai džiaugsmingai sutiko labai
lauktą populiarųjį rašytoją.
T. Dirgėla pristatė knygą „Užkeiktoji pono Kuko knyga“, grojant šiurpiai muzikai, teatrališkai paskaitė knygos ištraukas.
Vyko diskusija apie baimes,
vaikai vardijo, ko labiausiai
bijo: gyvačių, tamsos, vorų,
aukščio, netgi brolio. Diskutavo, kaip įveikti baimes, koks
jausmas yra baimė, kodėl bijoti yra gerai. Rašytojas pakvietė ketvirtokus į komandinį
konkursą piešti rūko pabaisą.

Bibliotekoje lankėsi dailininkė, knygų
iliustruotoja, kūrybininkė, grafikos dizainerė A. Nananai

ARBORISTO PASLAUGOS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.
Pramogos aukštyje.
Tel. (+370) 629 05606, Mauricijus

Į biblioteką atvyko mylimiausias, populiariausias, skaitomiausias lietuvių vaikų rašytojas T. Dirgėla

Nori turėti savo verslą?

Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos),
tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla,
su 16 arų žeme. Tel. 8 612 12197

Nuolatiniam darbui ieškome
LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ
Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.

Projekto metu pagamintas namelis, kurio kiekvienas langelis simbolizuoja naujas veiklas

Vaikai buvo suskirstyti į tris komandas, joms išdalinti juodi
lapai ir markeriai. Reikėjo nupiešti rūko pabaisą, kaip sakė
rašytojas, – baisiai juokingą,
juokingą ir baisią arba juokingai baisią. Užduočiai atlikti buvo skirta 10 minučių. Kol
vieni piešė, kiti klausėsi muzikinio kūrinio, skirto visiems,
kas bijo klouno. O komandoms
rašytojas juokaudamas žadėjo
prizų: puokštę gėlių nuo stalo,
kolonėlę, kėdę.
Rašytojui paskaičius linksmą ištrauką iš knygos apie
rūką ir atverstą knygą, komandos buvo pakviestos pristatyti
savo piešinius. Pirmoji komanda nupiešė tiesiog rūko pabaisą, antroji – pabaisą, kuri visus suėda, o trečioji – pabaisą
– agurką. Visi nepiešusieji mokiniai buvo komisija. Jie, keldami rankas, balsavo už piešinius. Antrą ir trečią vietas
laimėjusios komandos gavo
prizą – kramtomosios gumos,
o pirmą vietą laimėjusios komandos prizas – patys siaubingiausi saldainiai, kurie labai
ėda dantis, nes, pasak rašytojo, juose yra 300 procentų cukraus.
Po apdovanojimų surengta smagi klausimų-atsakymų
spaudos konferencija, kurioje rašytojas atsakinėjo į vaikų
klausimus: kaip kilo mintis rašyti knygas, kodėl nusprendė
būti rašytoju, kiek metų rašo
knygas vaikams, kiek knygų išleido... T. Dirgėla papasakojo,
kad mėgo skaityti siaubo knygas, ypač – Stiveno Kingo, bet
pats rašo ne tiek baisias, kiek
linksmas knygas. Rašyti pradėjo, mokydamasis ketvirtoje klasėje, rašė eilėraščius, svajojo

būti rašytoju. Ir svajonė išsipildė – jis jau parašė 21 knygą,
dar penkios naujos knygos laukia leidykloje, vieną knygą parašo per 3-4 savaites, tarp knygų rašymo daro ne ilgesnę kaip
3 savaičių pertrauką. Knygas
vaikams jis rašo 5 metus, vasarą jiems sukurs dar tris knygas. Vaikystėje skaitydavo dėl
to, kad liepdavo. O kai į rankas
pakliuvo A. Lindgren knygos,
skaitymas pradėjo labai patikti.
Svečias sakė, kad tris metus
groja rašytojų grupėje „Knygų vaikai“, Anykščiuose įkurtas siaubo kambarys pagal jo
knygą „Užkeiktoji pono Kuko
knyga“, jį visiems rekomendavo aplankyti. Susitikimo pabaigoje rašytojas pasirašė
vaikų atsineštose knygose, aktyviausiems padovanojo knygų skirtukus. Vaikai T. Dirgėlai
padovanojo lauko gėlių, darėsi su rašytoju asmenukes.
Linksmas, kūrybiškas, muzikalus, fantastiškas susitikimas,
padovanojo mokiniams daug
džiaugsmo ir gerų emocijų, sužadino norą skaityti knygas.
Visi nekantriai lauks naujų rašytojo knygų.
Projekto renginiai tęsis ir liepą. Liepos 8 d. laukia ,,Vėjų
teatro“ spektaklis – teatralizuotas koncertas „Apie žuvis,
ausis ir mamą“, o liepos 14 d.
– susitikimas su restauratoriumi, knygrišiu Rimu Supranavičiumi bei edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Rišu knygelę“.
Projektą finansuoja Lietuvos
kultūros taryba, Druskininkų
savivaldybė.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija ir nuotraukos

Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines
garantijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu
numatytais maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mokesčių + priedai už rezultatą
Dėl darbo kreiptis:
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių
k., Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, šalinamos karpos, opos ir randai.
Raukšlių ir randų gydymas, užpildų leidimas, apgamų, tatuiruočių, išsiplėtusių kraujagyslių apžiūra (šalinimas).
Kontaktai: Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8
685 32787
Gydomi ir vaikai, ir suaugusieji!
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

2021 m. birželio 17 d.
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Užuojautos

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano
Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272 arba el. paštu:info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!
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Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.
(Bernardas Brazdžionis)
Mirus Antanui Naujaliui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juliją,
sūnus Žydrūną ir Darių, visus artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią
netekties valandą!
Merkinės g. 6 gyventojai
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka,
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...
Nuoširdžiai užjaučiame Vidą Kuckailienę,
mylimam Broliui mirus.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomenė
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau.
(K. Genys)
Į Amžinybę išėjus mylimam tėveliui,
nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
Rositai Širvinskienei.
Karių reabilitacijos centro kolektyvas
Mirus mylimai sesei Nijolei,
nuoširdžiai užjaučiame Birutę Butkevičienę.
Angelė, Nijolė, Vanda ir Petras
Begalinė upė Dievo laiko
supa amžinų dienų gelmes...
Jo ranka jos amžių srovę laiko
ir jo rankoj esam jūs ir mes.
(Bernardas Brazdžionis)
Mirus Stanislovui Rutkauskui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Emiliją, dukrą Vidminą,
sūnų Giną ir visus artimuosius.

Nepamirškite pakeisti maisto atliekų konteinerio
filtro – naują gausite rūšiavimo centre
Individualūs maisto atliekų
konteineriai Alytaus regione
naudojami jau ketvirtus metus. Daugelis gyventojų įprato rūšiuoti maisto atliekas,
tačiau dar ne visi prisimena
pakeisti maisto atliekų konteinerio anglies filtrą. O tą daryti rekomenduojama bent du
kartus per metus – nuvežus
naudotą filtrą, naujas nemokamai duodamas bet kuriame Alytaus regione esančiame rūšiavimo cente (atliekų
surinkimo aikštelėje).
Ant konteinerio dangčio įrengtas filtras padeda mažinti nemalonaus kvapo problemą,
užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją konteineryje, kuris visada
turi būti laikomas sandariai uždengtas, kad į jį nepatektų lietaus vanduo, vabzdžiai, neįkristų smulkūs gyvūnai.
Nuolat naudojant konteinerį, ilgainiui susidėvi ir pats filtro korpusas, būna, kad nulūžta jo laikikliai ir filtras pametamas. Jei
taip nutinka, kreipkitės į Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centrą
– jūsų pranešimas bus užregistruotas ir jums parūpintas nau-

Pakeisti maisto atliekų konteinerio anglies filtrą rekomenduojama bent du kartus
per metus/ARATC archyvo nuotrauka

jas filtro korpusas, kurį pakeitę
saugiai ir be problemų naudositės maisto atliekų konteineriu.
Šis konteineris sukonstruotas
taip, kad jį lengva išplauti vandens srove – rekomenduojama
tą daryti keletą kartų per metus. Cheminių ploviklių ir valiklių, plaunant konteinerį, naudo-

ti negalima.
Kartu su individualiais maisto atliekų konteineriais Alytaus
regione gyventojams buvo išdalinti ir orui pralaidūs kibirėliai maisto atliekoms surinkti bei
sandarios talpos naudotam aliejui ir riebalams surinkti. Atskirai
surinktą aliejų ir riebalus taip pat
reikia vežti į rūšiavimo centrus.
Primename, kad į maisto atliekų konteinerius reikia mesti šias
maisto ir virtuvės atliekas: vaisių bei daržovių likučius, pavyzdžiui, bulvių lupenas, bananų,
apelsinų žieves, arbatos tirščius
bei pakelius, kavos tirščius ir jų
filtrus, riebalais ir kitais maisto produktais suteptą popierių
(išskyrus pakuotes), popierines
servetėles, popierinius rankšluosčius, kambarinius augalus
ir jų dalis bei visus naudojimui
netinkamus maisto produktų likučius.
Maisto atliekas reikia rinkti į
maišelį, kurį, prieš išmetant į
konteinerį, reikia sandariai užrišti.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

M. K. Čiurlionio g. 89 namo kaimynai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2021.06.18 d.
Penktadienis
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 Gimę tą pačią dieną.
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.
21:00 Auksinis protas.
22:25 Išdavikas.
00:55 Pradėti gyvenimą iš naujo.
02:30 Klausimėlis.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
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 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės. Lietuva – Dominikos Respublika.
21:30 „Divergentė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
00:25 „Kruvini pinigai“.
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 Nekenčiu žvaigždės.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
18:00 Laisvas smūgis.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:35 Metas veikti.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Vyrų šešėlyje.
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 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Bušido ringas.
04.15 Vantos lapas.
04.40 Kaimo akademija.
05.00 Vyrų šešėlyje.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
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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 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 „Amerikietiškos imtynės“.
23:30 Nindzė žudikas.
01:25 Keršto valanda.
03:15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.06.19 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Bėgliai.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Tabaluga.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Nepažįstamas kiaulinių pasaulis.
12:45 Pasaulio dokumentika.
13:40 Komisaras Montalbanas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Dėl visko kalta meilė.
00:15 Išdavikas .
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
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 „Ledynmetis. Žemynų atsiradimas“.
14:50 „Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Greitis“.
22:05 „Įniršis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Įniršis“.
00:50 „Lemtingas posūkis 4. Kruvinoji pradžia“.
06:45 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:15 „Bunikula“.
07:40 „Monstrai prieš atei-

vius“.
08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Didžioji kriaušė ir magiška jos
kelionė.
11:10 Prakeikimas.
12:45 Didžioji kova.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
18:00 Laisvas smūgis.
18:30 Žinios.
19:30 Vyrai juodais drabužiais 3.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:35 Pagirios Tailande.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Grįžtantys.
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 Koncertas „Tenoriada”.
20.00 Žinios.
20.30 „Herkus Mantas”.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Koncertas „Tenoriada”.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:30 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 Baltosios pelėdos.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:40 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
16:50 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:00 „Pričiupom!“.
18:30 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 Oušeno tryliktukas.
23:55 Šešėlių namai.

2021.06.20 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai.
12:50 Įstabioji Indija.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:55 Madam.
23:25 Mano priešų akivaizdoje.
01:05 Dėl visko kalta meilė.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Kengūriukas Džojis“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Kengūriukas Džojis“.
14:00 „Meilės lažybos“.
15:50 „Šventosios ieties medžioklė“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Šventosios ieties medžioklė“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Spragtukas ir keturios karalystės“.
21:25 „Paskutinė riba“.
22:18 „Paskutinė riba“.
23:40 „10,5 balo“.
01:15 „Įniršis“.
06:30 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:00 „Bunikula“.
07:25 „Monstrai prieš atei-

vius“.
07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:15 „Tomas ir Džeris“.
08:45 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 Dzeusas ir Roksana.
11:10 Monstrai prieš ateivius.
13:00 Fantomas.

15:05 Pamišę dėl šokių.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
18:45 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
22:00 5-oji banga.
00:15 Operacija „Baltosios pupytės“.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grįžtantys.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Radži koncertas.
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.
06:30 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:30 STIHL Savickas
Classic 2020.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Pasaulio taurė 2020.
10:05 „Laukinė Šri Lanka“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:40 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
16:50 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 „Paskutinis laivas“.
22:00 „Legendų biuras“.
23:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.

2021.06.21 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?
13:00 Įdomiosios atostogos.
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 Stilius.
19:30 Atvirų durų diena.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“.
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 „Išminuotojų būrys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Išminuotojų būrys“.
00:45 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
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.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Žinios.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
02:25 5-oji banga.
2021 06 21 Pirmadienis
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Ukraina - Austrija.
21:00 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Super 8.
02:15 „Legendų biuras“.
03:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.

2021.06.22 d.
Antradienis
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 Atvirų durų diena.
13:00 Įdomiosios atostogos.
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 Stilius.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Šventadienio mintys.
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06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
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“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės. Lietuva – Rusija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Angelas sargas“.
22:40 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:43 „Angelas sargas“.
01:25 „Havajai 5.0“ .
06:15 „Balta - meilės spalva“.
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 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:35 Elijaus knyga.

05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
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!“.
21:00 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Kroatija - Škotija.
00:00 13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.

2021.06.23 d.
Trečiadienis
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 Nacionalinė ekspedicija.

13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
20:30 Panorama.
21:00 Dviračio žinios.
21:30 „Duokim garo!“.
24:00 Grupės „Golden Parazyth“
koncertas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Pasaulis pagal moteris“.
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 „Drakono kardas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Drakono kardas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Drakono kardas“.
00:15 „Deganti žemė“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
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.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Žinios.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
06.00 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
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00:00 Adjutantas.
01:50 13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.

2021.06.24 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Grupės „Golden Parazyth“ koncertas.
07:05 Dviračio žinios.
07:30 Mažylio Nikolia atostogos.
09:05 Riešutų duona.
10:15 Taikioji Japonija
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Monikos Liu koncertas festivalyje „Midsummer Vilnius 2020“.
15:20 Velnio nuotaka.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Stilius.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
21:00 Dviračio žinios.
21:30 Naujasis popiežius .
22:20 Skyrybų vadovas draugėms.
23:05 Istorijos detektyvai.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
06:10 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:30 „Bailus voveriukas“.
06:55 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:20 „Simpsonai“.
07:45 „Mano mažoji sesutė Mirai“ .
09:45 „Ratai“ .
12:05 „Mažylio atostogos“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Mažylio atostogos“.
14:10 „Žvėrelių maištas“.
16:05 „Naktis muziejuje 2“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Naktis muziejuje 2“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Lietuva – Dominikos Respublika.
21:30 „Džonas Vikas 3“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Džonas Vikas 3“.
00:15 „Naktinė pamaina“.
01:10 „Havajai 5.0“.

18:45 Užkandinė ant ratų.
21:00 Robotai.
23:35 Fantomas.
01:45 Adjutantas.

Perku gręžimo stakles
ir kompresorių.

Tel. 8 610 48759

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos informuoja, kad 2021 m. liepos 5 d. numatomas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
posėdis, kuriame bus svarstomas Druskininkų miesto
istorinės dalies (u. k. 30185), Druskininkų sav., Druskininkų
m., Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto
projektas. Su Akto projektu galima susipažinti https://
dangulys.kpd.lt/public/db903918f984

06:20 „Monstrai prieš ateivius“.
06:45 „Šaunusis SkūbisDū“.
07:10 „Beprotiškos melodijos“.
07:40 Stebuklų namai.
09:20 Didysis kačių pabėgimas.
11:05 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
12:45 Jau baigėm?.
14:35 Gyvenimas ant ratų.
16:40 Piko valanda 2.
18:30 Žinios.
19:30 Fantastiniai gyvūnai ir kur juos.
22:10 Ir visi jų vyrai.
00:30 Pagirios 3: velniai žino kur.
06.00 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: 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 Lietuvos gelmių istorijos.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Auksinė daina.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

06:35 Baltosios pelėdos.
Skrydis virš Arkties.
07:45 „Laukinė Šri Lanka“.
08:55 39-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis.
11:35 Lesė.
13:30 Ponas auklė.
15:15 Nevykėlis.
17:00 Kiaušingalviai.

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime
pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
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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

Savaitraščio Nr. 309

Parduodamas 22 arų namų valdos
sklypas naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Tel. 8 624 69222

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

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

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus ir
mechaniko. Darbo užmokestis į rankas –
nuo 600 Eur! Gyvenimo aprašymus siųsti el.
p. info@akvavita.lt
Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.
Užsukite į Romos Pankevičienės
cukrainę (Vytauto g. 15),
tel. 52618

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas 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

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

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

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

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

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas,
noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po
bandomojo laikotarpio.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Brangiai superkame
automobilius

Benzininius ardymui į
Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.

Tel. 8 647 66927

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

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

BALDAI
Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
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
Parduodamas 1 aukšto namas su
mansarda, rąstinis, 126,85 kv. m, su
18,81 arų sklypu, Gardino g. 84, Druskininkuose. Reikia remonto. Kaina –
49 000 eurų. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 1 kambario butas, 36
kv. m, Vilniaus al. 10, kaina – 41 000
Eur. Tel. +370 655 60000
Vilniuje, prestižiniame Antakalnio mikrorajone, Petro Vileišio g. 30, mediniame 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, gimnazija, paštas, poliklinika, dviračių
ir pasivaikščiojimų takas prie Neries
upės). Kaina – 52 000 Eur. Buto išlaikymas – nebrangus, dujinis šildymas,
komunaliniai mokesčiai žiemą – 28
Eur. Tel. 8 673 03404
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 53 kv. m, 1
aukštas, kaina – 56 000 Eur, balkonai yra abiejuose kambariuose.
Tel. 8 616 48116
Parduodamas 3 kambarių butas Merkinės 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
Parduodamas 4 kambarių, 78, 85 kv.
m butas, 4 aukšte iš 4, bendrabučio
tipo name, Gardino g. 17. Kaina –
37500 Eur. Tel. 8 687 37575
Leipalingio miestelyje, Druskininkų
sav., Veisiejų g. parduodamas gyvenamasis namas (72 kv. m) su ūkiniais
pastatais ir 8, 4 arų sklypu už 19 500
Eur. Tel. 8 616 48116
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M.
K. Čiurlionio g., šalia miško. Atlikti geodeziniai matavimai, yra elektra, miesto
komunikacijos. Tel. 8 602 10802
Viečiūnuose parduodamas 22 arų
namų valdos sklypas (kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje), puikus
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur.
Tel. 8 624 69222
Parduodamas 9 arų, namų valdos
žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų
g. 17. Atlikti kadastriniai matavimai.
Tel. +370 674 20701

Parduodamas 15 arų namų valdos žemės sklypas Viečiūnuose. Kaina –15
000 Eur. Tel 8 655 10992
Parduodamas 0, 0597 ha sodo sklypas, su pamatu namo statybai, paruoštas namo projektas. Atvesta elektra. Tel. 8 622 15862
Parduodamas garažas Ratnyčioje.
Tel. 8 600 07682
Druskininkų sav., Cimaniūnų kaime
parduodama sodyba. Namų valda –
0, 35 ha, elektra, šulinys. Geras privažiavimas. Ne draustinių teritorija.
Kaina – 6500 Eur. Prie sodybos už
papildoma kainą galima pirkti 1,83 ha
ir 0,34 ha žemės sklypus, kurie ribojasi su sodyba. Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj., Valančiūnų kaime prie
ežero parduodamas 1, 86 ha sklypas. Pakrantės – 105 m, elektra už
200 m, geras privažiavimas. Sklypas
ne draustinyje. Kaina – 17 900 Eur.
Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj., Šadžiūnų kaime parduodama sodyba. Sklypas – 61 arų namų
valda. Nuo Druskininkų – 19 km, kaina – 10 000 Eur. Tel. 8 623 67409
Druskininkuose
parduodamas
2
kambarių: 51,09 kv. m butas, 1
aukštas iš 9. Kaina – 41 000 Eur.
Tel. 8 698 48621
Senojoje Varėnoje, Varėnės g., parduodamas gyvenamasis namas. Bendras plotas – 82, 48 kv. m, sklypo plotas – 11, 02 arų. Kaina – 35 000 Eur.
Tel. 8 698 48621

Perka nekilnojamą turtą
Perku žemės ūkio paskirties sklypą
šalia Leipalingio. Domina 3 hektarai.
Tel. +370 611 92228
Perku žemės sklypą, sodybą gražioje vietoje: prie upės, ežero, miško.
Tel. 8 604 73616
Pirkčiau garažą Baltašiškėje, gali būti
apleistas. Tel. +370 628 75156

Nuoma
Išnuomoju kambarį Vytauto g., kaina
– 80 Eur. Tel. 8 699 34792
Miesto centre, Taikos g. nuomojamas
butas su balkonu, terasa. Kaina – 200
Eur, 2 asmenims. Tel. 8 616 48116
Išnuomoja mūrinį namą Druskininkų senamiestyje: 120 kv. m su visais patogumais, baldais, ilgam laikui, šalia „Baltarusijos“ sanatorijos.
Tel. 8 671 41507

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

Išsinuomotų
Mama su dukra išsinuomotų 2 kambarių butą. Tel. 8 662 07201
Noriu išsinuomoti butą Druskininkuose ilgesniam laikotarpiui. Siūlyti įvairius variantus. Tel. +370 612 00993
Vyras išsinuomotų 1 kambario butą ar
kambarį iki 100 Eur. Tel. 8 699 34792
Ilgalaikei nuomai ieškomas 2-3 kambarių butas. Tel. 8 688 87048

Miškas, mediena, malkos
Parduodamos pušinės, beržinės malkos: kapotos, rąsteliais, kaladėmis.
Tel. 8 636 76029
Parduodamos įvairios medienos
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos.
Pristatome
nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Transporto priemonės ir jų dalys
„Škoda Octavia“ lieti ratlankiai, R-15,
kaina – 75 Eur. Tel. 8 656 38881
„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
Lengvojo automobilio savadarbės
priekabos (viena su dokumentais,
draudimu, be TA), kita – be dokumentų. Kaina – 600 Eur už abi. Kitu atveju, perkant atskirai – kaina derinama.
Tel. 8 686 66314
„Renault Scenic“: 1, 9 l, 2001 m.,
TA ir draudimas, kaina – 450 Eur.
Nauja „Audi 80“ benzino pompa.
Tel. 8 688 96725

(to paties komplekto), kurių išmatavimai: 60 ir 90 cm. Kaina – 800 Eur.
Tel. +370 650 85858
Parduoda senovinį patefoną, rašomąjį stalą – 15 Eur, kompiuterio kėdę
– 5 Eur. Tel. 8 682 40545
Šaldytuvas „Snaigė RF270“, 2 kameros, A klasė, aukštis – 1 m 45 cm,
kaina – 75 Eur, 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
(viso – 18 maišų), pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, TV sieninis laikiklis – 6
Eur, žurnalinis staliukas – 6 Eur, medžioklinis šautuvas „IŽH27 (12 kalibras
su medžiokliniu prožektoriumi) – 250
Eur. Diagnostinės juostelės gliukozei
nustatyti po 5 Eur. Tel. 8 686 43600

Parduoda
vasarinius
ir
žieminius kviečius (Vilkiautinio kaime).
Tel. 8 698 35361
Parduoda kviečius. Tel. 8 698 14440
Parduoda šviežias, lauke skintas braškes, mažesnė nei turguje parduodamų uogų kaina.
Tel. 8 600 87188
Parduodami ančiukai.
Tel. 8 683 32507

Parduodamas malkinės sandėliukas, kokliai, lauko tualetas (medinis), kreivuolių pavėsinė, lova (1
m 60 x 2 m) su čiužiniais, spintelė.
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520
Parduodama
minkšta,
dvigulė
lova su čiužiniu. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 678 80644
Parduodama mikrobangų krosnelė,
garų traukiklis, medinės durys, televizorius su DVD, televizorius, gruzdintuvė, vaikiškas paspirtukas ir vežimėlis. Tel. 8 675 57873

Parduodami
plieniniai,
besiūliai vamzdžiai – 100 mm skersmens, 2 vnt. po 5 m, 2 vnt. po 6 m.
Tel. +370 659 99017
Parduodamas 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
Parduoda naudotą, tačiau geros būklės virtuvės komplektą su nedideliu
šaldytuvu ir kaitlente. Virtuvės aukštis
– 210 cm, ilgis – 2, 40 m ir dvi spintos

Pamesta

Reikalingas apdailininkas vidaus ir išorės darbams atlikti. Tel. 8 679 70312
Reikalingas
meistras,
tis nugriauti ir išmūryti
Tel. 8 682 12917

galingaražą.

Reikalingas meistras, galintis išmontuoti seną ir sumontuoti naują kaminą.
Tel. 8 626 49968
Reikalinga slaugė, galinti prižiūrėti
senyvą moterį jos namuose. Teirautis
tel. 8 698 19 494 (po pietų).
Reikalinga moteris, kuri galėtų pagelbėti namuose 3 kartus per savaitę.
Skambinti po 12 val. Tel. 8 625 27579

Pirksiu J. Kriščiūno knygą „Bitininkystė“. Tel. 8 610 63099

Dovanoja

Perka audio kasetes, vinilines plokšteles. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 686 14096

Atiduodamas nugriovimui kluonas ir
tvartas. Apie 200 geros būklės lapų
šiferio. Tel. 8 615 43483

Perka naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas,
snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651 89996

Atiduodu naudotą pakabinamą virtuvinę spintelę. Matmenys 60 x 31 x
67cm, balta. Tel. +370 601 68498

Perka gręžimo stakles ir kompresorių. Tel. 8 610 48759

Įvairūs daiktai

Parduodu geros būklės virtuvinį stalą, išmatavimai – 90 x 60 cm; geros
būklės, dviejų durų sekciją: 198 x 70 x
36. Tel. 8 682 21239

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

Reikalinga

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

Nebrangiai parduodu apie 5 tonas stambiai skaldytų betoninių
kelio bortų (markė M-300), tinkančių juostiniams pamatams įrengti.
Tel. +370 648 47564

Netoli Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos rastas mobiliojo ryšio telefonas
„Xiaomi Redmi“. Tel. 8 673 45659

Parduodamas vyriškas rankinis laikrodis „Komandirskija“. Kaina – 50
Eur. Tel. 8 620 43611

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

Parduodami du tvarkingi, mažai
naudoti čiužiniai 200 x 90 x 20 cm.
Tel. 8 687 10508

Rasta

Pamestas telefonas „Nokia“ (atkarpoje nuo gaisrinės iki „Saulės“ mokyklos). Radusius labai prašau atsiliepti.
Tel. 8 (313) 52067 ir 8 682 11059

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

Siuvimo mašina „Singer“, brazilų
gamybos, televizorius „Philips“ su
priedėliu, austos vilnonės lovatiesės,
rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai, koja minama siuvimo
mašina. Tel. 8 630 87652

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

Ketinė rusiška krosnelė, naujas biotualetas, stalinė viryklė (dujinė), senas
patefonas, gipso pakėliklis (galiu ir
išnuomoti). Tel. 8 604 65850

Perka
Žemės ūkio produkcija

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

Ieško darbo

Atsakingas 50 m. vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo.
Tel. 8 622 52291
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465

Dovanoju sodo žemę, nedidelis kiekis, pasiimti patiems. Tel. 8 674 51009
2, 5 mėn. rainą, gražią, mielą katytę.
Tel. 8 638 70199
Dovanoju 4 mielus, žaismingus, gražius katinėlius. Tel. 8 628 11440
Dovanoju 2 mėn. mielus kačiukus.
Tel. 8 638 70199
Dovanoju mielus 2 mėn. kačiukus,
juodai balti. Tel. 8 681 42788

Ieško namų
Jaunas, labai gražus, meilus, tik
priklydęs katinėlis (baltos ir rainos
spalvų, ilgomis kojytėmis), glaudžiasi
Viečiūnuose. Gal kas galėtų pasiūlyti
namus ir draugystę šiam katinėliui?
Tel. 8 628 45199

Kita
Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701
Priimčiau gruntą.
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520
Siūlo nusišienauti 4,5 ha pievų
Druskininkų sav., Liepiškių kaime, pasiimti sugriebtą žolę šienui.
Tel. 8 610 70955

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, VISI
SKARDINIMO DARBAI. Tel. +370 610 72180
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