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Pasiilgote žiemos malonumų? Jūsų laukia „Snow Arena“!
Druskininkų
gėlynai džiugina
bendruomenę ir
kurorto svečius

2 psl.

Pagerbti geriausi
gimnazistai

6-7 psl.

„Snow Arena“ po 8 mėnesių pertraukos atveria duris ir laukia visų slidinėjimo entuziastų, pasiilgusių žiemos pramogų/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Gera žinia žiemos pramogų mėgėjams – po 8 mėnesių
pertraukos jau penktadienį
vėl pradės veikti „Snow Arena“. Ir iš tiesų, kas gali labiau
atgaivinti karštą vasaros dieną, jei ne galimybė bent trumpam pajusti žiemą ir pasimėgauti sniegu!
Laukia profesionalių sportininkų ir mėgėjų
Kaip sakė „Snow Arena“ vadovas Aivaras Kadziauskas, nuo
liepos iki pat spalio uždarame
slidinėjimo komplekse treniruosis ir atsakingiems žiemos startams ruošis profesionalūs slidininkai. Sportininkams skirta
zona visus tuos mėnesius bus
užimta 100 procentų. Jiems jau
paruoštos specialios trasos. Sulauksime sportininkų iš Čekijos,
Slovakijos, Latvijos, Lenkijos ir
kitų šalių.
„Labai smagu, kad kasmet be
būrio garsių Lietuvos sportininkų „Snow Arenoje“ treniruojasi
ir pasaulinio lygio kalnų slidinėjimo žvaigždės bei čempionai.
Druskininkuose jie džiaugiasi ir
puikiomis treniruočių sąlygomis,
ir aukščiausio lygio paslaugomis, ir juos supančia ramia kurorto aplinka.
Praėjusiais metais karantinas
buvo sustabdęs daugelį sporto varžybų, tačiau Druskininkuose buvo galima sutikti atsakingiems startams besiruošusią
vieną iš geriausių Pasaulio kalnų slidininkių – pasaulio kalnų
slidinėjimo taurę laimėjusią didžiojo slalomo pasaulio čempionę slovakę Petrą Vlhovą.
„Snow Areną“ pasiruošimui
varžyboms pasirinko ir geriau-

sia Čekijos kalnų slidininkė Martina Dubovska“, – pasakojo A.
Kadziauskas, sakydamas, kad ir
šiemet mūsų kurorte pamatysime pasaulinio lygio sportininkų.
Žinoma, „Snow Arenoje“ laukiami ir slidinėjimo mėgėjai, kurie čia galės mėgautis žiemos
pramogomis.
Pasak A. Kadziausko, pirmojo
karantino metu „Snow Arenoje“
buvo atnaujinta šaldymo įranga, o per antrąjį taip pat nuveikta nemažai darbų: „Įsigijome dvi
sniego valymo mašinas, kurios
tikrai labai kokybiškai pagerina
sniegą. Pastarąją savaitę, laukdami lankytojų, kaip tik ruošėme sniegą, atnaujinome sniego
dangą. Ruošiamės pirkti naujus
slidžių komplektus, skirtus nuomai. Beje, nors arena ir neveikė,
visą tą laiką joje buvo palaikoma 4 laipsnių šalčio temperatūra, kad sniegas išliktų kokybiškas“.
Tęsiami projektai, siūlomos
naujovės
Nuo 2020 iki 2023 metų „Snow
Arena“ įgyvendina Sporto rėmimo
fondo ir centro „Aqua“ sporto projektą „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimas, įtraukiant juos į
slidinėjimo veiklas“, taigi liepą prasidės ir druskininkiečių vaikų vasaros stovyklos. O nuo liepos 12
dienos čia galės mokytis visų 10ies Druskininkų krašto kaimo bendruomenių atstovai. „Per karantiną šie projektai nebuvo vykdomi,
todėl džiaugiamės, kad vėl galėsime suteikti džiaugsmo žiemos
pramogų išsiilgusiems mažiems
ir dideliems slidinėjimo entuziastams“, – pasakojo „Snow Arena“
vadovas.

Komplekso prieigose atsirado
ir naujovių. Automobilių sporto entuziastai gali išmėginti kartingų trasas, o kitiems galbūt labiau patiks šaudymas iš lanko.
Besidomintiems sportu bus
sudaryta galimybė stebėti Europos futbolo čempionato rungtynes, olimpines krepšinio atrankos varžybas, Tokijo olimpines
žaidynes didžiausiame Druskininkuose ekrane.
„Snow Arena“ kviečia ne tik
mėgautis žiemos ir kitomis pramogomis, bet ir skaniai užkąsti.
„Ko gero, tuo apsidžiaugs ir
„Lynų kelio“ keleiviai, kurie, persikėlę gondolomis per Nemuną, vėl galės užsukti į žiemos
pramogų kompleksą ir čia smagiai praleisti laiką. Veiks maitinimo įstaigos, lankytojai galės paragauti pas mus vietoje
gaminamų naminių ledų, kurių
skonių paletė įtiks ir išrankiausiems, ugnimi kūrenamoje krosnyje keptų picų. Kol kas neveiks
tik restoranas „Aero galery“, kuris dabar dirba tada, kai yra privačių užsakomųjų renginių. Bet
žmonės turės galimybę pakilti į
lauko terasą ir pamatyti miestą
iš aukščiausio taško Druskininkuose“, – sakė A. Kadziauskas.
„Snow Arena“ vadovas patikino, kad paslaugų kainos nepadidėjo, išliko tokios pat, kaip iki
karantino.
Jis džiaugiasi, kad ir kolektyvas išliko, žmonės po ilgos pertraukos noriai grįžta į darbą ir
stengiasi, kad klientai vėl galėtų džiaugtis jų teikiamomis paslaugiomis.
„Kadangi pastarąją žiemą
daugumai žmonių nepavyko išvažiuoti paslidinėti į kalnus ir

pajausti žiemos malonumų, jie
tai gali padaryti dabar, atvykę į Druskininkuose veikiančią
„Snow Areną“. Juk pas mus –
žiema visus metus! Esate laukiami, mes Jūsų labai pasiilgome“, – kviečia „Snow Arena“ vadovas A. Kadziauskas.
Parengė Laima Rekevičienė

Druskininkus jau
6 -tą kartą
sudrebino
ekstremalaus
sporto festivalis
„Holy Pine“

16 psl.
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Druskininkų gėlynai džiugina bendruomenę ir kurorto svečius
Išpuoselėti, įspūdingi margaspalviai Druskininkų gėlynai – kurorto vizitinė kortelė
jau ne vienerius metus.
Sausio pradžioje, pasibaigus sutarčiai dėl Druskininkų savivaldybės gėlynų
įrengimo ir teritorijų apželdinimo bei priežiūros paslaugų,
Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė viešąjį
tarptautinį konkursą. Dėl netinkamai parengtų įmonių pasiūlymų juos reikėjo atmesti,
taigi pirkimas baigėsi, nesudarius sutarties.
Druskininkų savivaldybės
administracija dar kartą paskelbė viešąjį tarptautinį
konkursą ir praėjusią savaitę buvo pasirašyta sutartis
su konkursą laimėjusia ūkio
subjektų grupe UAB „Marijampolės švara“ ir UAB „Erdvilė“.
„Apgailestauju, kad dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų daugiau kaip pusę metų
neturėjome galiojančios sutarties su gėlių priežiūros paslaugas teikiančia įmone. Druskininkams tikrai neįprasta, kad

R. Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras:
„Susitikime su būsimais
mūsų kurorto gėlynų prižiūrėtojais pabrėžiau, kad
Druskininkams reikia originalių, išpuoselėtų, akį traukiančių gėlių kompozicijų.
Ne prastesnių, nei turėjome
pastaruosius metus. Kad
žmonės norėtų sustoti, pasigrožėti, nusifotografuoti,
idėjų namo parsivežti.“

balandžio ir gegužės mėnesiais
visi miesto gėlynai nebuvo atsodinti taip, kaip tai darėme iki
šiol. Šiandien gėlynai jau tvarkomi. Tikiuosi, kad jie džiugins
akį, kaip ir anksčiau. Susitikime
su būsimais mūsų kurorto gėlynų prižiūrėtojais pabrėžiau, kad
Druskininkams reikia originalių,
išpuoselėtų, akį traukiančių gėlių kompozicijų. Ne prastesnių,
nei turėjome pastaruosius me-

tus. Kad žmonės norėtų sustoti, pasigrožėti, nusifotografuoti,
idėjų namo parsivežti“ , – sakė
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.
Druskininkų savivaldybės vadovas taip pat akcentavo, kad
yra idėjų, kaip Druskininkų erdves, išradingai komponuojant
gėles, padaryti dar patrauklesnes. Taip pat planuojama įsigyti ilgamečių, brangesnių augalų.

Žmonių su negalia teisių stebėsenos
komisijai pristatyta neįgaliųjų
integracija Druskininkuose

Komisijai išsamiai pristatyta socialinės integracijos neįgaliesiems situacija savivaldybėje, priemonės, paslaugos, projektai, socialinių paslaugų tinklas, aplinkos pritaikymas
ir paramos galimybės asmenims su negalia bei jų šeimos nariams/Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Socialinės paramos
skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė, Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown ir
kiti savivaldybės specialistai
bei žmonių su negalia srityje dirbančių nevyriausybinių
organizacijų atstovai susitiko su Lygių galimybių kontrolieriaus įsteigta Žmonių su
negalia teisių stebėsenos komisija, kurios pirmininkė yra
Kristina Dūdonytė.
Susitikimo metu komisijai išsamiai pristatyta socialinės integracijos neįgaliesiems situacija savivaldybėje, priemonės,
paslaugos, projektai, socialinių
paslaugų tinklas, aplinkos pritaikymas ir paramos galimybės asmenims su negalia bei jų šeimos
nariams. Pasidžiaugta, kad savivaldybėje ugdymo įstaigos pritaikytos vaikams ir su psichosocialine, ir su fizine negalia.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė autizmo
spektro sutrikimą turintiems vaikams, įrengtas liftas, sensorikos
kambarys. Savivaldybėje veikia
Neįgaliųjų dienos centras „Druskininkų Viltis“ ir įtraukus vaikų
dienos centras „Padėkime vai-

kams“, kurį gali lankyti visi bendruomenės vaikai.
Komisijos nariai akcentavo, kad
savivaldybėje veikiantys net treji savarankiško gyvenimo namai
yra puikus socialinės integracijos
neįgaliesiems pavyzdys.
Komisija taip pat supažindinta
su savivaldybės įgyvendinamais
išskirtiniais projektais ir planuojamomis veiklomis ateityje. Vienas iš jų – projektas „Turizmui
draugiški miestai“. Įgyvendinant
projektą, jau šį rugsėjį į Druskininkus bus pakviesti kitose savivaldybėse gyvenantys neįgalieji,
bus sudarytos komandos, vyks
orientacinės varžybos, vakaro
koncertas, o kitą dieną diskusija apie tai, kaip sekėsi neįgaliesiems judėti mūsų mieste, kokios
problemos kilo. Taip Druskininkų miestas siekia „pasimatuoti“,
ar gyventojai su negalia mūsų
mieste jaučiasi patogiai.
Reikia pažymėti, kad įgyvendinant žmonių su negalia politiką,
susiduriama su daugybe iššūkių.
Komisijai pristatytos ir problemos,
su kuriomis susiduria savivaldybė, vykdydama socialinę integraciją, pateiktos rekomendacijos
supaprastinti būsto pritaikymo ir
neveiksnumo peržiūros tvarkas,
pasiūlyta didinti mažiausias socialines išmokas, plėsti elektronines paslaugas ir kita.

Druskininkų gėlynų priežiūra dabar užsiima UAB „Marijampolės švara“ ir UAB „Erdvilė“/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Pėsčiųjų žygio
Druskininkuose metu bus
siekiama Gineso rekordo
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Dėmesio!
Druskininkai
šią
vasarą tampa vaikų vasaros poilsio stovyklų sostinė – Savivaldybė
pasirūpino, kad, prasidėjus vasaros atostogoms, iki pat rugsėjo turiningu poilsiu galėtų mėgautis ne
tik druskininkiečiai, bet ir kurorto
svečių atžalos.
Druskininkiečiams ir kurorto
svečiams siūlomas gausus vasaros stovyklų sąrašas!
Visa informacija ir registracija į
stovyklas – https://druskininkai.
lt/stovyklos/

Žygio dalyvė A. Lolat kartu su specialiai parengtu šunimi rengiasi įveikti 10 km trasą ir
registruoti tai Lietuvos Gineso rekordų knygoje, kaip pirmąjį tokio ilgio distancijos žygį su
ramentais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Jau šį savaitgalį didžiausias
pėsčiųjų žygių organizatorius Baltijos šalyse „TrenkTuras“ žygių mylėtojų bendruomenę kviečia į Druskininkus,
kur jų laukia penki skirtingi
maršrutai, pramogos ir atrakcijos žaliausiame Lietuvos
kurorte.
„Druskininkai – neabejotinai
išskirtinis sveikatos šaltinių kurortas ir tikra ramybės oazė. Būtent šio miesto ir jo gamtos grožį mes pasiryžę atskleisti šiame
žygyje. Galbūt skamba paradoksaliai, tačiau tai bus žygis –
pabėgimas į gamtą, beveik neišvykstant iš miesto, nes tokiame mieste kaip Druskininkai, tai
tikrai įmanoma“, – sako žygio
organizatoriai.
Liepos 3 dieną startuosiančio
žygio metu bus siekiama ir Lietuvos Gineso rekordo.
Žygio dalyvė Ajana Lolat kartu su specialiai parengtu šunimi rengiasi įveikti 10 km trasą
ir registruoti tai Lietuvos Gineso rekordų knygoje, kaip pirmąjį
tokio ilgio distancijos žygį su ramentais.

Būtent Ajanai ir priklauso pirmoji šunytė asistentė, tad šis
žygis – siekis parodyti, kiek
daug vilties ir stiprybės suteikia šie šunys, kai negalia, rodos, atima jėgas. „Šis rekordas
itin svarbus Lietuvos žmonių
su negalia bendruomenei, siekiant skatinti jų aktyvumą visuomenėje ir pademonstruoti
jų stiprybę, taip griaunant istoriškai įsišaknijusius neigiamus
stereotipus negalios atžvilgiu
bei skleidžiant žinią apie šunų
asistentų nešamą naudą. Be
to, nesant valstybinio finansavimo, pirmieji šunys asistentai
rengiami tik iš žmonių suaukotų lėšų – kviečiu prisidėti!“ ,
– sako žygiui besiruošianti A.
Lolat.
Projektą
galite
paremti ir Jūs: Ajanos Lolat labdaros ir paramos fondas,
LT267300010148715720
bei
plačiau susipažinti www.mulanfondas.lt
Mažas žingsnis mums – didelis Lietuvai! Palaikykime kartu!
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotojų veiklos
Druskininkų savivaldybėje
Snieguolė Stravinskienė,
Druskininkų švietimo centro
padalinio, susijusio su mokymu, vedėja
„Patirtis ir stebėjimas – tai
patys didžiausi išminties
šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui“, – yra sakęs JAV pamokslininkas Viljamas Eleris Čeningas.
Druskininkų
švietimo
centras birželio 3-17 dienomis organizavo ir vykdė projekto „Lyderių laikas
3“ stažuotes Jonavos, Pasvalio, Pakruojo, Kupiškio,
Joniškio bei Jonavos rajonų savivaldybių švietimo
įstaigų komandoms. Stažuotės buvo suplanuotos
dar pernai, tačiau dėl pandemijos buvo vis perkeliamos, siekiant bendrauti
gyvai. Virtualioje stažuotėje Druskininkų savivaldybėje dalyvavo savivaldybių
administracijos
atstovai,
LL3 kūrybinės komandos
nariai, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai – iš viso
35 dalyviai. Dar prisidėjo ir
Jonavos rajono savivaldybės švietimiečių komanda,
kuri stažuotę rinkosi Lazdijų rajone ir Alytaus mieste, o Anykščių rajono savivaldybės komanda – vieną
dieną stažavosi Varėnos
rajono savivaldybėje.
Stažuotojus
pasveikino
Druskininkų švietimo centro
direktorius Vytautas Gintutis
ir savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Diana Brown. Ji pristatė švietimo strategijas, prioritetus,
kuriais vadovaujamės, akcentavo, koks svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigų bei jų viduje,
kiek toks motyvuojantis bendradarbiavimas pagerina mokinių pasiekimus bei savijautą
mokykloje.
Stažuotojai vizito metu turėjo
galimybę susipažinti su Druskininkų švietimo įstaigų patirtimi,
gerinant individualią mokinių
pažangą, kuriant inovatyvias
ugdymo(si) sąlygas kiekvienam mokiniui, stiprinant mokymosi paradigmą, keičiant
pamokos organizavimo struktūrą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio kompetencijų
formavimui(si), įgijimui bei tobulinimui. Suprantama, iššūkis
buvo didelis – kaip organizuoti
nuotolines stažuotes, kad būtų
įdomu, naudinga, prasminga.
Pastaruoju metu pokyčiai švietime tampa labai dinamiški,
tad prie jų prisiderinti nėra lengva. „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė kalbėjo apie
gebėjimą susikalbėti, rasti bendrus susitarimus, ugdyti lyderius ir siekti bendrų tikslų.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda supažindino, kokią įtaką technologijų
pritaikymas turi įvairių mokymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui, nes technologijos
neabejotinai turi įtakos įveikiant karantino iššūkius tiek
mokiniams, tiek mokytojams.
Mokykla pademonstravo 3D
technologijų klasės galimybes, privalumus bei naudą, pasidžiaugė įrengtu sensoriniu
kambariu, žaliąja lauko mokymosi erdve. Direktoriaus pava-

„Atgimimo“ mokyklos komanda buvo nepralenkiama tarptautinių projektų gausa/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown renginyje pristatė švietimo strategijas, prioritetus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Stažuotojus pasveikino Druskininkų
švietimo centro direktorius V. Gintutis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

duotoja ugdymui kalbėjo apie
ugdomą mokinių savivertę, pasitikėjimo savimi svarbą, siekiant asmeninės pažangos.
„Atgimimo“ mokyklos komanda buvo nepralenkiama
tarptautinių projektų gausa.
Jų tikslas – mokinių pažanga,
sprendžiant motyvacijos problemą, bendravimo įgūdžiai,
skatinimas naudotis naujomis
IKT, kitų kultūrų pažinimas,
anglų kalbos gebėjimų tobulinimas. „Kadangi nežinome, ko
labiausiai reikės ateityje, būtų
beprasmiška stengtis išmokyti to iš anksto. Reikėtų stengtis išugdyti žmones, kurie taip
pamėgs mokytis ir taip puikiai
gebės tai daryti, kad galės išmokti visko, ko tik prireiks“,
– tokia John Holt citata mokyklos atstovai užbaigė savo
pranešimus.
Stažuotojus, nors ir virtualiai, sužavėjo Viečiūnų progimnazijos
erdvės,
šalia
mokyklos naujai įrengtas universalus sporto aikštynas,
lauko klasės, gamtamokslinis
kabinetas. Progimnazijos direktorė dalijosi patirtimi, kaip
organizuojamos veiklos netradicinėse aplinkose: žygiai,
edukacijos miesto muziejuose, pamokos kiemelyje, tiriamosios veiklos gamtoje
ir kitose aplinkose. Direktorė papasakojo, kaip pavyko
įgyvendinti prieš porą metų
išsikeltus tikslus, kokios pasirinktos priemonės davė rezultatų, siekiant mokinių asmeninės pažangos. Temų
buvo aptarta tikrai nemažai:
socialinio ir emocinio ugdymo svarba, mokytojų bendradarbiavimas, savivaldus

mokymas(is), bendruomenės
narių susitarimai, atsakomybės, tvarios mokyklos bendradarbiavimo sistemos kūrimas ir kita.
Virtualioje erdvėje puikiais
vaizdo reportažais, edukacinėmis pamokomis, visa Amatų centro veikla stažuotojams
prisistatė „Menų kalvė“. Originalus buvo Jaunimo užimtumo centro direktorės noras
įtraukti visus dalyvius į diskusiją, virtualiai papramogauti, pasitikrinti savo žinias. Be
abejo, ji pristatė, kokia yra
Jaunimo užimtumo centro paskirtis, kuo jie „kvėpuoja“, kuo
išsiskiria.
Pristatymus ir pranešimus
perskaitė net tik ugdymo įstaigų direktoriai, bet ir jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai,
metodinių grupių pirmininkai,
neformaliojo švietimo ugdytojai. Iš viso stažuotėje dalyvavo
51 pedagoginės bendruomenės narys.
Stažuotojus nuolat žavėjo
druskininkiečių
darbštumas,
nuoširdumas, atvirumas, gebėjimas išnaudoti visus Druskininkuose esančius objektus,
erdves – „Snow Areną“, centrą „Aqua“, „Menų kalvę“, Jaunimo užimtumo centrą, muziejus, golfo aikštyną – ugdymo
proceso organizavimui.
Kaip susikalbėti skirtingiems
žmonėms ir rasti bendrus efektyvius susitarimus, kaip pamatyti ir įvertinti kiekvieno vaiko
pažangą, kaip išsiugdyti lyderį, kaip padėti mokiniui, mokytojui? Į šiuos ir kitus svarbius
bei aktualius klausimus stengėmės atsakyti atvykusiems
svečiams.

„Saulės“ mokyklos komanda supažindino, kokią įtaką technologijų pritaikymas turi įvairių mokymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui/ „Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

„Ryto“ gimnazijoje vertinamas gebėjimas susikalbėti, rasti bendrus susitarimus, ugdyti
lyderius ir siekti bendrų tikslų/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Stažuotojus, nors ir virtualiai, sužavėjo Viečiūnų progimnazijos erdvės/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka
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Pagerbti geriausi gimnazistai
Ramunė Karlonienė,
„Ryto“ gimnazijos lietuvių k.
mokytoja metodininkė
Birželio 22-osios pavakarę
„Bravo gimnazisto 2021“ nominantai, tėveliai, mokytojai į
mokyklos išorinį kiemą susirinko tam, kad šviesia gaida
užbaigtų nelengvus nuotolinio mokymosi metus. Tradicinėje šventėje pagerbti mokiniai, kurie stengėsi, ne tik
puikiai baigė mokslo metus,
bet ir buvo įvertinti dalykinėse olimpiadose bei įvairiuose
konkursuose.
„Kai vasaros karščiai alina ne
juokais, pasirodo, galima įsivaizduoti ar regėti tai, ką nori,“
– taip šmaikštavo po dvejų metų
pertraukos surengto „Bravo
gimnazisto 2021“ vedėjos abiturientės Jana Patricia Anna Van
Gucht ir Vilmantė Kudelytė. Jos
tikino matančios žalią juostą,
kurioje spindi žodžiai „Ką man
reiškia mokykla?“
Atsakymas į klausimą apie mokyklą įskaitomas tuomet, jei laikomasi taisyklių. Jos nesudėtingos:
apibūdinti šauniausius mūsų ugdytinius tereikia, pasitelkus pirmąsias klasių pavadinimus atspindinčias raides. „Palaima“,
„paukščio skrydžiu“ buvo vadinami pirmokai, „aukščiu“, „akylumu“
– antrokai, „tauriais“, „tvariais“ ir
„teisingais“ trečiokai, o ketvirtokams – juokais ar ne jaukais – dėl
nežinomybės, gal dėl sunkių egzaminų ar susidūrimo su realybe
teko „kosmoso“ apibūdinimas.
Žaidimas telieka žaidimu.
Nuotaikai praskaidrinti ir tam tikrai intrigai sukurti. Kita vertus,
nebūtinai savo šauniausiais ugdytiniais džiaugtis patosiškai.
Tai, kas paprasta ir nuoširdu,
labiau paliečia širdį. O iš tiesų
įspūdingas statulėles – knygos
su plunksna molinius atvaizdus
– gavo didžiulis būrys gimnazistų. Statulėlių autorė – dailės mokytoja Aurelija Zubrickaitė.
Trijų kategorijų nominacijos
– rimtos ir nepriekaištingos: už
labai gerą mokymąsi, už labai
gerą mokymąsi ir gimnazijos
vardo garsinimą ir už gimnazijos vardo garsinimą. Vadinasi,
atsižvelgta ne tik į puikius rezultatus, bet ir į dalyvavimą savivaldybės ir net šalies masto
olimpiadose bei konkursuose.
Ilgiau kaip valandą trukusiame
renginyje keitėsi vedėjai: abiturienčių merginų Janos ir Vilmantės duetas sveikino pirmokus, direktorė Egidija Vilkienė
ir angų kalbos mokytoja Gitana
Stukienė apdovanojo antrokus,
trečiokus ir ketvirtokus, fizinio
ugdymo mokytojas ir krepšinio
treneris Haroldas Eitmantis talkino, apdovanojant komandas,
o muzikos mokytojos ir trečiokės Jorūnės Keturkaitės duetas
leido pasijusti jaukiai, nevaržomai, taip, kad pamiršome ilgus
mėnesius trukusį atsiribojimą
nuo gyvo bendravimo ir mėgavomės buvimu kartu.
Vedėjos Vilmantė ir Jana pristatė šauniausius pirmokus ir sakė,
kad būtent jiems perduoda ir garbę, ir atsakomybę dar trejus metus mokyklos ratą sukti. Vien devintukais ir dešimtukais mokslo
metus užbaigė 1a klasės mokiniai:
Ugnė Jurkšaitytė, Viltė Karauskaitė, Austėja Katčenkaitė, Martin Kisialeuski, Vėjūnė Malūnavičiūtė,
Skaistė Pigagaitė, Marija Vaikšnoraitė ir Aistė Valentukevičiūtė.
Už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą buvo

Už puikius pažymius ir mokyklos vardo garsinimą nominuoti 3a klasės mokiniai/Virginijaus Sutkaus nuotrauka

Gamtos mokslų konferencijos dalyviai

Ispanakalbės olimpiados dalyviai /Virginijaus Sutkaus nuotrauka

M. Taradaj, D. Juozaponis, T. Griniūtė, J. Keturkaitė ir mokslo metus baigė devintukais
ir dešimtukais /Virginijaus Sutkaus nuotrauka

Už labai gerą mokymąsi padėka ir statulėlė įteikta 2a klasės mokinei D. Belkinai, o už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą – jos bendraklasėms A. Streikutei ir G.
Šematovičiūtei /Virginijaus Sutkaus nuotrauka

apdovanoti 1a klasės mokiniai:
Vincentas Akstinas, Gabrielė
Balionytė ir Akvilė Orliukaitė.
Vincentas – puikus biologas, fizikas, geografas, keturių olimpiadų savivaldybėje įvairių prizinių
vietų laimėtojas, nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso dalyvis. Gabrielė –
pirmų vietų laimėtoja matematikos
ir fizikos olimpiadose, išbandžiusi
jėgas respublikinėje matematikos
olimpiadoje. Akvilė buvo pirmoji savivaldybės dailės olimpiadoje
ir jai teko atstovauti gimnazijai šios
olimpiados šalies etape. Atvykusi į renginį mūsų viešnia, Švietimo
skyriaus vedėja Diana Brown apdovanojo pirmokus ir džiaugėsi jų
gražiu startu gimnazijoje.
Nominacija už gimnazijos vardo garsinimą įteikta Deirai Strikaitytei, kuri dailės olimpiadoje pelnė
antrąją vietą, Ričardui Graužiui,
patekusiam į geriausiųjų 50-tuką
matematikos konkurse „Kengūra“,
Kristinai Leškevičiūtei ir Gabijai

Subačiūtei, kurios tapo laureatėmis miniatiūrų konkurse „Spalvotais M. K. Čiurlionio takais“. Dominykas Lukošiūnas sėkmingai kopė
meninio skaitymo konkurso etapų
laipteliais ir ne tik pasiekė šalies
lygį, bet netgi tapo 3-osios vietos
laimėtoju savo amžiaus grupėje
Lietuvoje. O štai Miglė Marcevičiūtė gali didžiuotis gimtosios kalbos ir literatūros žiniomis, mat pelnė 3-ąją vietą savivaldybėje.
Antrokus, trečiokus ir ketvirtokus ant garbės podiumo pakvietė vedėjų vadžias perėmusios
gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė ir anglų kalbos mokytoja
Gitana Stukienė. Antrokai žaismingai tapatinti su vertybiniais
žodžiais: „atida“, „aukštis“, „akylumas“, „akimirka“, „atspindys“.
Už labai gerą mokymąsi padėka ir statulėlė įteikta 2a klasės
mokinei Darijai Belkinai, o už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą – jos bendraklasėms Agnei Streikutei ir

Nominacija už nuoširdžią pagalbą įteikta abiturientui J. Galčiui/Virginijaus Sutkaus nuotrauka

J. P. A. Van Gucht apdovanota už labai
gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą /Virginijaus Sutkaus nuotrauka

Gustei Šematovičiūtei.
Agnė sėkmingai dalyvavo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo
žvilgsnis“, puikiai pasirodė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – savivaldybėje laimėjo 1-ąją
vietą ir įgijo patirties šalies etape,
taip pat verti dėmesio jos pasiekimai geografijos olimpiadoje ir
konkurse. Gustei sekėsi matematikos olimpiadoje – savivaldybės
etape laimėjo 2-ąją vietą.
Už gimnazijos vardo garsinimą
nominuoti olimpiadų ir konkursų nugalėtojai. Augustas Jasiūnas – trijų olimpiadų – matematikos, anglų kalbos ir geografijos
– prizinių vietų savivaldybėje laimėtojas, Austėjos Kleponytės
sėkmė – dvi antrosios vietos lietuvių kalbos ir biologijos olimpiadose, Marta Nikitinaitė ir Andra

Mikulskytė – anglų kalbos konkurso savivaldybėje laimėtojos,
Martai teko garbė atstovauti gimnazijai šio konkurso šalies etape.
Eglė Sadauskaitė pelnė du medalius mokinių projektų olimpiadoje „VILIPO“ kūrybinio rašymo
kategorijoje – aukso medalį nacionaliniame etape ir sidabro medalį tarptautiniame etape. Olimpiados „VILIPO“ finale dalyvavo
daugiau nei šimtas jaunuolių iš
19 pasaulio šalių. Anna Augustinavičiūtė rusų kalbos olimpiadoje savivaldybės etape laimėjo
2-ąją vietą, o Rytis Kalpokas gali
didžiuotis, technologijų olimpiadoje pasiekęs šalies etapo lygį.
Tvirtais, tobulais, teisingais,
turtingais, tauriais ir dar visa eile

7 psl.

7

Savaitraščio Nr. 311

2021 m. liepos 1 d.

„Lions“ klubo tikslas – padėti bendruomenės žmonėms

Druskininkų „Lions“ moterų
klubas gyvuoja jau 14 metų. Ir
visi šie aktyvios veiklos metai buvo paženklinti nuolatiniu noru padėti bendruomenės žmonėms. Kasmet
organizuojamos labdaros akcijos „Po angelo sparnu“,
siekiant pagelbėti sunkiai
sergančių vaikų šeimoms,
remiami našlaičiai, vykdoma akinukų vaikams akcija,
įsteigta Talentingo vaiko stipendija, skatinama savanorystė mokyklose.

Druskininkų „Lions“ Garbės narės: klubo įkūrėja ir pirmoji prezidentė A. Vičiulienė, klubo
mecenatė V. Kaubrienė, naujoji prezidentė R. Cikanavičienė ir praėjusios kadencijos prezidentė V. Adomavičienė/Asmeninio archyvo nuotrauka

O kaip sekėsi klubui šiais visiems nelengvais karantino, atėmusio iš žmonių bendravimo
džiaugsmą, metais? Apie tai
kalbėjo Druskininkų „Lions“ moterų klubo narės, susirinkusios į

būsimos klubo prezidentės Rūtos Cikanavičienės inauguracijos šventę. Renginyje dalyvavo klubo krikštatėviai – Alytaus
Dzūkijos ir Marijampolės „Lions“
klubų nariai, Alytaus „Lions“

Druskininkų „Lions“ moterų klubo narės/Asmeninio archyvo nuotrauka

Šiemet „Lions“ klubo stipendija skirta „Atgimimo“ mokyklos moksleiviui J. Čijunskiui,
nuotraukoje iš kairės L. Baliukonienė, mokyklos direktorė D. Časienė, mama I. Čijunskienė, J. Čijunskis, klubo prezidentės V. Adomavičienė ir R. Cikanavičienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

moterų klubo narės, Druskininkų Rotary klubo nariai.
„Man teko nelengva dalia dirbti COVID-19 karantino sąlygomis, tačiau buvau sužavėta
mūsų klubo moterų aktyvumu,
jų šeimos narių pagalba, druskininkiečių geranoriškumu. Negalėdamos pakviesti bendruomenės į 13-ąjį labdaros vakarą
„Po angelo sparnu“, mes, klubo moterys, pakvietėme virtualiai prisidėti prie labdaringos
akcijos ir padėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius.
Labai džiaugėmės paaukota finansine parama ir lėšas skyrėme mūsų savivaldybės gyventojų vaikams, kuriems šiuo metu
labai reikalinga pagalba. Šiemet
Talentingo jaunuolio stipendiją
įteikėme M. K. Čiurlionio meno
mokyklos klarnetistui Juozui Čijunskiui, daugelio šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojui,
koncertų šalyje, mieste, mokykloje dalyviui“, – pasakojo praėjusios kadencijos klubo prezidentė Vita Adomavičienė.

Gražiai nuskambėjo dar vienas
svarbus šventės akcentas – Violetos Kaubrienės ir Aldonos Vičiulienės paskelbimas Druskininkų „Lions“ moterų klubo Garbės
narėmis. V. Kaubrienei, klubo
mecenatei, garbės diplomas skirtas už nuoširdžią bendrystę, dalyvaujant Druskininkų LIONS moterų klubo veikloje, paramą klubo
labdaros renginiams. A. Vičiulienei, klubo įkūrėjai, garbės diplomas skirtas už iniciatyvią
lionizmo idėjų sklaidą, aktyvų dalyvavimą Druskininkų „Lions“ moterų klubo ir Lietuvos „Lions“ klubų asociacijos veikloje.
Vakaras nuvilnijo populiariomis Anatolijaus Oleinik dainomis, smagiais pokalbiais apie
naujas idėjas aktyvinant veiklą, ilgai nesimačiusių žmonių bendryste. Kaip sakė naujoji Druskininkų „Lions“ moterų
klubo prezidentė Rūta Cikanavičienė, aktyvūs žmonės bet
kokiomis sąlygomis suras galimybių padėti savo bendruomenės nariams.

Atkelta iš 6 psl.

gražių būdvardžių iš raidės „T“ pavadintų
trečiokų pasiekimai ne ką mažesni.
Džiugas Juozaponis, Jorūnė Keturkaitė, Michail Taradaj ir Toma Griniūtė mokslo metus baigė devintukais ir dešimtukais.
Už puikius pažymius ir mokyklos vardo
garsinimą nominuoti 3a klasės mokiniai
Arnas Bozys, Gabija Januškaitė, Marharyta Sytaya ir Daina Slavinskaitė.
Arnas – Jaunųjų filologų konkurso šalies
etapo dalyvis, Gabija – lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos olimpiadose bei meninio skaitymo konkurse savivaldybėje
pelnė prizines vietas, Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso dalyvė ir Konstitucijos egzamino
3-osios vietos laimėtoja, Marharyta rusų
kalbos olimpiadoje šalies etape pelnė trečiąją vietą, Daina – biologijos olimpiados
savivaldybėje prizinės vietos laimėtoja.
Už gimnazijos vardo garsinimą statulėlėmis apdovanoti trečiokai: Monika Mortūnaitė, Urtė Rudzytė, Motiejus Žūkas,
Deivina Vailionytė, Laimonas Valentukevičius, Aura Greblikaitė, Aleksejus Muravjovas ir Eivinas Sotskovas.
Urtė Rudzytė – anglų kalbos olimpiados 1-osios vietos laimėtoja savivaldybėje ir šalies etapo dalyvė, taip pat mergina
savo puikius kūrybinius gebėjimus įrodė
ir Jaunųjų filologų, ir Jaunųjų dramaturgų
konkursuose, patekusi į šalies lygį.
Nors ketvirtokams apibūdinti pasirinktas žodis „kosmosas“, tačiau tai nereiškia vien nežinomybės ar sutrikimo.
„Po kiekviena nežinomybe slepiasi dar
viena tiesa, kurią, tikiu, paliekantys mokyklą atras viename ar kitame gyvenimo
etape, – kalbėjo mokyklos direktorė Egidija Vilkienė. – Mūsų ketvirtokai yra kieti,
komunikabilūs, kūrybiški, kantrūs, kilnūs.“
Devintukais ir dešimtukais mokyklą pa-

Apdovanotieji „Ryto“ gimnazijos pirmokai /Virginijaus Sutkaus nuotrauka

baigė 4a klasės mokiniai Žymantas Pajauris ir Vilmantė Kudelytė.
Už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos
vardo garsinimą taip pat apdovanoti Julius
Gvozdiovas, Pijus Domantas Valentukevičius ir Jana Patricia Anna Van Gucht.
Julius dalyvavo ir prizines vietas skaičiuoja net 4 olimpiadose: informacinių
technologijų, chemijos, matematikos ir fizikos, visose pateko į šalies etapą. Aukščiausias pasiekimas – III vieta respublikinėje matematikos olimpiadoje. Pijus – taip
pat keturių olimpiadų – chemijos, matematikos, biologijos bei fizikos – savivaldybėje
nugalėtojas bei trijų iš jų šalies etapų dalyvis, o chemijos olimpiadoje šalies etape
laimėjo prizinę 3-ą vietą. Jana gali didžiuotis dėl istorijos olimpiadoje pelnytos pirmosios vietos ir dalyvavimo šalies etape.
Nominacija už gimnazijos vardo garsini-

„Ryto“ gimnazijos ketvirtokai – komunikabilūs, kūrybiški, kantrūs, kilnūs /Virginijaus
Sutkaus nuotrauka

mą pagerbti ketvirtokai Dovydas Baliulis,
Arvydas Kalėda, Elzė Svirnelytė, Urtė
Žėkaitė ir Orinta Karlonaitė.
Arvydui chemijos olimpiada buvo sėkminga, nes pateko į šalies lygį, o Orinta laimėjo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje
1-ąją vietą, taip pat dalyvavo šalies etape.
Už sėkmingą dalyvavimą teisinių žinių
konkurse „Temidė“ apdovanota mokytojos Ramunės Sadauskienės istorikų komanda „Trečia pakopa“, kuri, laimėjusi
1-ąją vietą savivaldybėje, pateko į šalies etapą. O anglų kalbos mokytojos
Gitanos Stukienės komanda „Un poco
locos“, sėkmingai besimokanti ispanų
kalbos, yra 4-osios moksleivių olimpiados „Ispanakalbis pasaulis ir aš“ dalyvė.
Direktorė Egidija Vilkienė pinigines premijas įteikė geriausiam anglistui ir istorikui. Dariaus Šavolskio premija atiteko

geriausiai anglistei Janai Patriciai Annai Van Gucht ir geriausiam istorikui Ryčiui Boziui. Viena specialioji nominacija
už nuoširdžią pagalbą įteikta abiturientui
Justinui Galčiui, antroji – už svarų indėlį įgyvendinant Erazmus+ programą gimnazijoje – abiturientei Gabijai Bočkutei.
Padėkos raštus gavo istorijos ir gamtos mokslų konferencijų pranešėjai, taip
pat mokytojai, prisidėję prie savo ugdytinių sėkmės.
Renginio pabaigoje vedėjos Vilmantė ir
Jana tarė gražius žodžius iš raidės „M“:
„mokykla“, „mokytojas“, „mokinys“, „meilė“. Būtent pastarajam žodžiui teko emocinis akcentas: merginos linkėjo meilės
žmogui, meilės artimui, meilės bičiuliui,
meilės gimtinei, meilės praeičiai ir meilės šiai akimirkai. Taigi visi šaunūs dalykai turi gražią pradžią ir gražią pabaigą.
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Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ –
diplomų įteikimo šventė

Renginiai, koncertai
Liepos 1 d., 18 val. kartodrome „Snow kart“ (Nemuno kelias 2, Druskininkai) – mėgėjų kartingo varžybos – „Kartland Cup POWERED By Tobis Group“
Liepos 2-3 dienomis – antrasis Linijinių šokių festivalis „Druskininkai
šokio ritmu 2021“. Žiūrovų lauks nuostabus savaitgalis geriausiame Lietuvos kurorte su ypatinga festivalio programa: vakarinis koncertas, 15-kos šokių programos repeticija Druskonio ežero pakrantės amfiteatre ir Vijūnėlės
ežero paplūdimyje, įvairūs užsiėmimai gryname ore skirtingose miesto vietose. Liepos 2 d. 20 val. vakaro koncertas Druskonio ežero pakrantės amfiteatre. Liepos 3 d. 16 val. – finalinis 15-kos šokių pasirodymas Druskininkų
miesto širdyje – prie Muzikinio fontano. Renginys nemokamas!
Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose (M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35):
Birželio 30 d. 19 val. Koncertuos Sergejus Okruško
Liepos 3 d. 16 val. Koncertuos Mariusz Drzewicki (Lenkija)
Liepos 7 d. 19 val. Koncertuos Živilė Karkauskaitė

Parodos
Liepos 3-31 d. Amatų centre „Menų kalvė“, M. K. Čiurlionio g. 27 – Monikos Večkienės tapybos paroda „Apie mane“. Susitikimas su autore liepos 3 d. 17 val.
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų paroda
„Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Diplomų įteikimo šventės metu netrūko džiaugsmingų akimirkų/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ archyvo nuotrauka

Iki liepos 17 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Artūro Makštučio-Maksimiliano skulptūrų paroda „Kosmonautų gatvė“
Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) veiks Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda
Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virginijaus Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“
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“

Už įgytas praktines ir teorines žinias absolventai dėkingi profesijų mokytojams/Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ archyvo nuotrauka

2021-aisiais
profesinio
mokymo centre „Žirmūnai“
asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus laikė ir profesinio mokymo diplomus gavo 121 mokinys.
Profesinio mokymo programas baigė 22 virėjai, 14 automobilių mechanikų, 23
slaugytojo padėjėjai, 13
siuvėjų, 31 masažuotojas,
18 padavėjų ir barmenų.
Diplomų įteikimo šventės
metu netrūko džiaugsmingų
sveikinimų ir padėkos žodžių.
Įgytos praktinės ir teorinės žinios atsispindi puikiuose mokinių rezultatuose, už kuriuos
dėkojame profesijų mokytojams ir patiems mokiniams.
Linkime jiems sėkmės profesiniame kelyje. 2021 metų
priėmimas į naujas mokymo programas vyksta iki
rugpjūčio 11 d.
Daugiau informacijos galite
rasti: https://mcdruskininkufilialas.lt/
Prašymus mokytis teikti per
LAMA BPO priėmimo sistemą https://profesinis.lamabpo.lt, kilus klausimams, kreiptis telefonu + 370 606 44313.
Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ informacija

Reikalingi meistrai ir pagalbiniai darbuotojai išorės
statybos darbams atlikti. Tel. 8 622 44741

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose
Darbo pobūdis:
Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra
Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas
Krovinio transporto priemonių remonto darbai
Reikalavimai:
Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų
išmanymas
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros
laikymasis
B kategorija
Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

KVIEČIAME PASIMĖGAUTI
NEGYVOSIOS JŪROS VANDENS
IR PURVO PROCEDŪROMIS!
VISĄ LIEPOS MĖNESĮ (DARBO DIENOMIS)
TAIKOMOS SPECIALIOS KAINOS:
Negyvosios jūros vandens vonia – 9,00 Eur/asm.,
purvo kaukė kūnui – 30,00 Eur/asm.
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6,
tel. +370 (313) 56666

9

2021 m. liepos 1 d.

Savaitraščio Nr. 311

Geriausiu darbdaviu tituluojama „Lidl Lietuva“ plečiasi:
ieško daugiau nei 180 darbuotojų
Trejus metus iš eilės geriausio darbdavio įvertinimus
gaunantis prekybos tinklas
„Lidl Lietuva“ ruošiasi naujų parduotuvių atidarymui bei
esamų kolektyvų papildymui
ir kviečia prisijungti prie komandos daugiau nei 180 naujų darbuotojų. Kuo įmonė išsiskiria ir kokias naudas siūlo
savo darbuotojams, pasakoja
„Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra
Savickienė.
55 parduotuves turinti „Lidl
Lietuva“ planuoja ambicingą
plėtrą ir naujų parduotuvių atidarymus. Dėl to artimiausiu
metu tinklas pakvies prie parduotuvių komandų visoje Lietuvoje ir Kauno logistikos centre
prisijungti daugiau nei 180 darbuotojų.
„Lidl Lietuva“, kurioje šiuo
metu dirba daugiau nei 2400
darbuotojų, tris metus iš eilės
pelnė „Top Employer Lietuva“
ir „Top Employer Europe“ sertifikatus, skiriamus įmonėms už
ypatingai geras darbo sąlygas.
Taip pat pernai sudarytame karjeros portalo „CVbankas.lt“ patraukliausių Lietuvos darbdavių reitinge „Lidl Lietuva“ užėmė
pirmąją vietą.
Sandros Savickienės, „Lidl
Lietuva“ valdybos narės ir personalo vadovės, teigimu, tokius
įvertinimus lėmė tai, kad rūpestis darbuotojais yra neatsiejama
„Lidl Lietuva“ dalis.
„Nuolat puoselėjame glaudų ir
atvirą ryšį su „Lidl Lietuva“ darbuotojais. Tikime, kad tik užtikrindami visapusišką mūsų komandos narių gerovę, galime
tikėtis, kad jie bus nuoširdūs,
motyvuoti, lojalūs, imsis iniciatyvos. Dėl to siekiame, kad visi
įmonėje dirbantys žmonės jaustųsi vertinami, gerbiami“, – sako
pašnekovė.
Atlygio augimo tendencijos
Kita esminė darbuotojų įvertinimo dalis – atlyginimai, užtikrinantys darbuotojų finansinį

55 parduotuves turinti „Lidl Lietuva“ planuoja ambicingą plėtrą ir naujų parduotuvių atidarymus, dėl to artimiausiu metu tinklas pakvies
prie parduotuvių komandų visoje Lietuvoje ir Kauno logistikos centre prisijungti daugiau nei 180 darbuotojų/„Lidl Lietuva“ nuotrauka

saugumą ir leidžiantys „Lidl Lietuva“ komandos nariams jaustis
pripažintiems.
„Finansinis stabilumas padeda
garantuoti darbuotojų gerovę.
Juk kiekvienas norime, kad už
gerai atliktą darbą mums būtų
tinkamai atlyginama. Gajus mitas, kad mažmeninės prekybos
sektoriuje dirbantys darbuotojai Lietuvoje uždirba „minimumą“, tačiau „Lidl“ atvejis yra išskirtinis. Mūsų darbuotojams
siūlome vieną didžiausių vidutinių darbo užmokesčių tarp
prekybos tinklų. Šis, portalo
„Rekvizitai.lt“ naujausiais balandžio mėn. duomenimis, siekia
1618,58 eurų. Prireikus, parduotuvių ir logistikos sandėlio
darbuotojams sekundžių tikslumu apmokame viršvalandžius“,
– teigia S. Savickienė.
Nuo birželio 1 d. „Lidl Lietuva“
taip pat padidino atlyginimus logistikos sandėlio darbuotojams.
Jie pakilo nuo 5 iki 20 proc., pri-

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS, grindinio TRINKELES, šaligatvio PLYTELES, kelio, įvažiavimo ir vejos BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ.

Tel. 8 620 65577

klausomai nuo darbuotojų pareigų ir esamos atlyginimų pakopos. Didžiausią augimą pajus
sandėlio darbuotojai surinkėjai
– jų visų algos padidės 10, 15 ar
net 20 proc.
„Negana to, kad nuolat keliame atlyginimus, atsižvelgdami į
situaciją rinkoje, algų augimas
yra įtvirtintas prekybos tinklo
parduotuvių ir logistikos darbuotojų sutartyse. Jose numatytos keturios darbo užmokesčio
pakopos – kuo ilgiau dirbi, tuo
aukščiau šiomis pakopomis kyli
ir tuo gauni didesnį atlygį“,– aiškina S. Savickienė.
Nuo „Lidl“ starto Lietuvoje prekybos tinklo parduotuvių darbuotojų atlyginimas kilo
19 proc., lyginant naujai įsidarbinusį kolegą prieš penkerius
metus ir šiandien. Tačiau jeigu
parduotuvės darbuotojas įmonėje įsidarbino dar 2017 m.,
šiandien jis jau yra ketvirtoje
pakopoje, tad jo atlyginimas, ly-

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

ginant su karjeros pradžia, yra
padidėjęs apie 40 proc.
Panašius pokyčius pastebi ir
parduotuvių vadovo asistentai,
pavaduotojai ar patys vadovai,
kurių atlyginimo kilimas, palyginus šiandieną su pirmąja pakopa prieš ketverius metus, svyruoja tarp 40 proc. ir beveik 60
proc.
Papildomiems
priedams
skyrė daugiau kaip 2 mln.
eurų
Šalia dosnių atlyginimų, „Lidl
Lietuva“ savo darbuotojus motyvuoja ir daugybe kitokių priemonių. 2020 m. darbuotojams
suteiktų papildomų finansinių
priedų ir kitų naudų vertė viršijo 2 mln. eurų.
Didžiąją dalį šios sumos sudarė motyvaciniai finansiniai
priedai parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams. Likusią sumą – investicijos į išplėstą darbuotojų naudų krepšelį

ir privatų sveikatos draudimą.
Juo prekybos tinklo personalas yra draudžiamas jau trečius
metus iš eilės.
„Dar prieš trejus metus vieni
pirmųjų iš prekybos tinklų Lietuvoje pradėjome mūsų komandos
narių darbą vertinti papildomai ir
po bandomojo laikotarpio drausti juos privačiu sveikatos draudimu. Be to, atkreipę dėmesį į vis
dažnesnį darbuotojų naudojimąsi privataus sveikatos draudimo
paslaugomis pandemijos metu,
nusprendėme draudimo paketą
praplėsti: padidinome vaistams,
maisto papildams ir vitaminams
skiriamą lėšų kiekį. Taip pat esame numatę ir papildomas išmokas įvairių kritinių ligų atveju“, –
teigia S. Savickienė.
Dėmesį darbuotojams „Lidl
Lietuva“ parodo, paminėdama
įvairias šventes. Šiemet „Lidl
Lietuva“ penktojo gimtadienio proga kiekvienam darbuotojui buvo įteikta 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelė. Taip
pat visi komandos nariai gavo
specialų „Lidl“ produktų rinkinį,
o kiekvienoje parduotuvėje, logistikos centre, centriniame biure Vilniuje ir Kauno rajone įsikūrusioje regioninėje bendrovėje
personalui buvo dalijami šventiniai skanėstai.
Naujausius „Lidl Lietuva“
darbo pasiūlymus galima
rasti įmonės karjeros portale
http://karjera.lidl.lt
„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba
daugiau nei 2,4 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 55
„Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės 22-uose šalies miestuose
– Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose,
Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje,
Ukmergėje, Utenoje, Plungėje,
Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje bei
Vilkaviškyje.
Užsakymo Nr. MDR-311-01
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Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.
Pramogos aukštyje.
Tel. (+370) 629 05606, Mauricijus
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Druskininkų teniso korte – atvirų durų diena

Svečiai iš Savivaldybės bei Druskininkų teniso klubo rėmėjai buvo supažindinti su teniso pasauliu/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Birželio 10-ąją Druskininkų teniso korte surengta atvirų durų diena. Svečiai iš Savivaldybės bei Druskininkų teniso klubo rėmėjai buvo supažindinti su teniso pasauliu, daugelis nekantravo ir patys išmėginti jėgas teniso korte, susipažinti su rakete bei kamuoliuku. Visi norintieji galėjo išmėginti teniso treniruotę. Svečiai sportiškai ir smagiai praleido vakarą, buvo sužavėti teniso bendruomene.
Na, o birželio 12-13 d. praūžė daug dėmesio sulaukęs turnyras Druskininkų mero Ričardo Malinausko taurei laimėti. Turnyre gausiai dalyvavo Druskininkų teniso klubo nariai bei dalyviai iš visos Lietuvos.
Druskininkų teniso klubo informacija

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
Nuolatiniam darbui ieškome LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ
Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines garantijas ir vykimą
į/iš darbo įmonės autobusu numatytais maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mokesčių + priedai už
rezultatą
Dėl darbo kreiptis:
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., Vilniaus raj.
Tel. +370 694 05581

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias atliekas
mesti į maisto atliekų konteinerius?
Juk ji irgi suyra?
Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet
jas rinkti reikia atskirai, nes
žaliosios ir maisto atliekos
yra tvarkomos skirtingai:
žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto
– apdorojamos biologiniuose
įrenginiuose. Be to, vasarą
ir rudenį žaliųjų atliekų susidaro labai daug, ir jos labai
greit užkimštų maisto atliekų
konteinerius, kurie turi būti
naudojami pagal paskirtį.
Kartu su maisto atliekomis

į juos galima mesti nebent
kambarinius augalus.
Nupjautos žolės, nugenėtų medžių šakų ar lapų
į šiuos konteinerius mesti
negalima. Atskirai surinktas
žaliąsias atliekas reikia vežti
į rūšiavimo centrus, palikti
specialiai savivaldybių pažymėtose vietose, jeigu tokios yra, arba, esant galimybei, kompostuoti namuose.

ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, VISI
SKARDINIMO DARBAI. Tel. +370 610 72180
Pamesti buto raktai su mėlynu karabino pakabuku mieste,
Kalviškių mikrorajone. Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508

Taksi iškvietimas!

Mūsų klientams — geriausios kainos pasiūlymas!

Tel. 8 678 19907

11

2021 m. liepos 1 d.

Savaitraščio Nr. 311

PADĖKA
Netikėtai į Amžinybę išėjus sūnui, broliui Raimundui Narauskui, nuoširdžiai dėkojame už
parodytą pagarbą ir jo palydėjimą į paskutinę kelionę. Dėkojame visiems giminaičiams, bendradarbiams, šeimos draugams, kaimynams, pažįstamiems bei geros valios žmonėms už
paguodos žodžius ir buvimą šalia šią sunkią netekties valandą.

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“!

Tėvai ir sesuo

Gamybos įmonei
UAB „Druskininkų
Rasa“ reikalingi
operatoriai.
Tel. 8 615 14427
Giluminis cheminis
minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose.
Tel. 8 615 77277

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 687 93693
Parduodame beržines,
alksnines, pušines
kapotas malkas.
Tel. 8 650 20402 ir
8 636 76029

Užuojautos
Nugirdyta Dangaus džiaugsmu
siela įgyja sparnus. (G. Dineikaitė)
Mirus Erikai Skrėliūnienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Vygindą,
dukrą Justiną ir sūnų Martyną.
Druskininkų 1-os vidurinės mokyklos
1984 m. laidos Erikos klasės draugai
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamytei,
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame kolegei
Vydai Leminskienei.
„Aviva“ Druskininkų biuro kolektyvas

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

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios
Mirus Adelei Jasiulevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
DNSB „Tauras“ gyventojai
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. (B. Brazdžionis)
Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Alfredą Jasiulevičių
ir jo artimuosius.
Kaimynai Pileckai, Frezai, Burbai, J.Cilinkevičius

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

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau jo nebebus...
Skaudžią gyvenimo valandą, mirus Raimundui Narauskui,
nuoširdžiai užjaučiame mamą Dalią,
tėtį Valentiną ir seserį Agnę.
DNSB „Statyba“ 48b namo gyventojai
Kiekvienas palieka pėdą žemėje,
kai einame laukais.
Jei gilios – jos ilgai išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais. (J .Marcinkevičius)
Į Amžinybę išėjus Vandai Smoliuk,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Mečislovą, dukrą Editą,
anūkus ir visus artimuosius.
Merkinės g. 3 namo gyventojai
Ilgas kelias dar buvo keliauti,
bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
bet nebaigtą jį palikai.
Dėl Karolio Žibūdos mirties nuoširdžiausius užuojautos
žodžius skiriame jo mamai ir artimiesiems.
Klasiokai ir auklėtoja
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame Daivą Uglikienę, netekusią mylimo brolio.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių
tarnautojų mokymo centro „Dainava“ darbuotojai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Dėl mylimos Mamos mirties
nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Skavičienę.
DNSB „Gojus“ bendruomenė

12

2021 m. liepos 1 d.

2021.07.02 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 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 Vakaras su Edita.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:25 Migloje.
23:55 Šlovė Cezariui!
01:40 Klausimėlis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Vakaras su Edita.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Skaniai ir paprastai“.
08:05 „Penkių žvaigždučių būstas“.
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 „Princesė ir varlius“.
21:25 „Lojalioji“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Lojalioji“.
23:50 „Miegalius“.
01:40 „Tryliktas rajonas. Ultimatumas“.
06:20 „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“.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:30 Aviatorius.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
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“.

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“.
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17:00 Info diena.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 „Amerikietiškos imtynės“.
23:30 Kurskas.
01:50 Juodasis erelis.

2021.07.03 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Snieguotos lenktynės.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Mongolija.
12:45 Vidurinių Rytų gamta.
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 Tobuli melagiai.
00:05 Migloje.
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 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Laukinė Meksika“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė Meksika“.
12:30 „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“.
14:15 „Užkerėtoji“.
16:30 Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
21:30 „Katvės karalienė“.
00:15 „Šventoji žemė“.
06:35 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:05 „Bunikula“.
07:30 „Padūkėlių lenktynės“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 Normas, lokys iš Šiaurės.
11:15 Klik! Arba gyvenimas pagreitintai.
13:25 Šokis hip-hopo ritmu 3.
15:35 Robotas ir Frenkas.
17:25 Žalia šviesa.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Smokingas.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
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.
20.00 Žinios.
20.30 „Maža išpažintis”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „Varom!“.
07:30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.

08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Kova už būvį“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:40 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija“.
16:50 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 Didvyrių būrys.
23:35 Visa griaunantis.
01:50 Kurskas.

2021.07.04 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 Prie Gangos su Sue Perkins.
12:30 Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
14:20 Įstabioji Indija.
15:15 Kelionių atvirukai .
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.
21:50 Otilijos fon Faber-Kastel istorija.
23:25 Nakties paukščiai.
01:00 Tobuli melagiai.
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 „La Maistas. Vasara“.
09:30 „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
11:15 „Laukinė Meksika“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė Meksika“.
12:30 „Išdykėlis Danstonas“.
14:15 „Dantukų fėja 2“.
16:10 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Olimpinės atrankos vyrų
krepšinio turnyras. Finalas.
21:30 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Mechanikas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:25 „Majamio katastrofa“.
01:15 „Pavojingasis“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:25 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:20 Sniego karalienė 2.
09:55 Šunų viešbutis.
12:00 Mielas Diktatoriau.
13:50 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai.
22:20 Jupiterė. Pabudimas.
00:45 Viskas prarasta.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
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 Arvydo Vilčinsko koncertas.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
06:00 „Varom!“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos komandinis galiūnų
čempionatas.
10:00 „Kova už būvį“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:50 Didvyrių būrys.

2021.07.05 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
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 Bėgliai. Tuneliu į laisvę.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių atvirukai .
00:30 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Bėgliai.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Maisto kelias“.
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 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Atominė apokalipsė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Atominė apokalipsė“.
23:55 „Naktinė pamaina“..
00:55 „Havajai 5.0“.
06:25 „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 Žinios.
22:30 Džiu-džitsu.
00:35 „Strėlė“.
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 Kaimo akademija.
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 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“ .
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:30 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
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 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias.
23:40 „Mirtinas ginklas“.
00:40 „Legendų biuras“.
01:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.

2021.07.06 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Bėgliai.
07:00 Dviračio žinios.
07:30 Meilė be pavadėlio.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:37 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.
12:00 Valstybės vėliavų pakėlimo
ceremonija.
13:00 Valstybės diena.
14:15 Folkšokas 2017.
15:00 Dalinkimės istorija.
17:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Įdomiosios atostogos.
19:30 Dviračio žinios.
20:00 Tautiškos giesmės pakylėti.
21:00 „Vardan tos Lietuvos vienybė
težydi“.
21:10 Panorama.
21:45 Skrydis per Atlantą.
23:20 Baltų gentys.
01:00 LRT radijo žinios.
06:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:25 „Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai. Atostogos
džiunglėse“.
07:50 „Iš vabalų gyvenimo“.
09:50 „Heida“.
12:05 „Eragonas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Eragonas“.
14:20 „Simpsonų filmas“.
16:00 „Alisa Veidrodžio karalystėje“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Alisa Veidrodžio karalystėje“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Tautiškos giesmės giedojimas“.
21:10 „Karalius Artūras“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Karalius Artūras“.
23:45 „Karaliaus vardu. Požemių
pasaulio sakmė“.
02:10 „Naktinė pamaina“.
06:15 „Šaunusis SkūbisDū“.
06:40 „Beprotiškos melodijos“.
07:10 Princesė Gulbė.
08:40 Peliukas Stiuartas Litlis.
10:05 Medžioklės sezonas atidarytas 3!
11:45 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo
istorijos.
13:55 Legenda apie Zoro.
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16:40 Piko valanda 3.
18:30 Žinios.
19:30 Importinis jaunikis.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:20 Be šansų.

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.

05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Gyvenimas.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 Lietuvos etnologiniai regionai.
12.45 TV parduotuvė.
13.00 Tūkstantmečio žinios.
14.00 Lauros Remeikienės koncertas.
15.00 Arvydo Vilčinsko koncertas.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 Livetos ir Petro Kazlauskų
koncertas.
18.00 Reporteris.
18.30 Valstybės simboliai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gimę būti stipriais”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Jonio” koncertas.
00.30 Gyvai.

05.30 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 „4 kampai”.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija.
19.30 Skonio reikalas.
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“.

06:50 „Kova už būvį“.
09:05 „Mažylis“ Tomis.
11:00 Aeroplanas.
12:50 Saulės cirkas. Visatos pakrašty.
14:35 Fantomas įsisiautėja.
16:40 Fantomas prieš Skotland Jardą.
18:50 Karalius Drakonas.
21:00 Heraklis.
22:55 Tolyn į tamsą.
01:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.07.07 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 Daiktų istorijos.
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 Bėgliai.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių atvirukai .
00:30 Euromaxx.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Svajonių ūkis“.
08:05 „Sveiki atvykę“.
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 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
21:52 „TV3 sportas“.
21:57 „TV3 orai“.
22:00 „Nebrendylos“.
00:10 „Naktinė pamaina“.
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“.

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.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
22:55 Heraklis.
00:50 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.07.08 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 1000 pasaulio stebuklų.
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 Bėgliai.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių atvirukai.
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“.
12:55 „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“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Greitojo reagavimo būrys.
Ugnies audra“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Greitojo reagavimo būrys.
Ugnies audra“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Havajai 5.0“.

06:35 „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 Žinios.
22:30 10-oji Kloverfyldo gatvė.
00:35 „Strėlė“.
05.30 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 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 Skonio reikalas.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

06:20 „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.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirtis už gyvybę.
22:50 Urvas.
00:45 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Perku gręžimo stakles
ir kompresorių.

Tel. 8 610 48759

Ieškome FMR gydytojo 1 etatui,
atlyginimas – 1600 Eur
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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
Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

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

Savaitraščio Nr. 311

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

Tel. 8 624 69222

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
Gamybos įmonei reikalingas auto krautuvo vairuotojas.
Teirautis telefonu 8 686 52724
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

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

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

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, 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
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

PAVEŽĖJAI
DRUSKININKUOSE
OPTI

Tel. 8 686 86868
Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras,
oras-vanduo, saulės
elektrinių pardavimas,
montavimas, konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832

Dainavos žynys
Būrimai telefonu

Tel. 8 608 33221

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Vytauto g. išnuomojamas 2 kambarių butas. Kaina – 220 Eur.
Tel. 8 675 24825

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

Išnuomoju kambarį Vytauto g.. Kaina – 80 Eur. Tel. 8 699 34792

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

Išsinuomočiau butą nuo liepos mėn.
vidurio su patogumais Druskininkuose arba šalia jų – 2 mėnesių laikotarpiui. Mokėsiu iki 200 Eur.
Tel. 8 687 09889

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g., 31, 5 kv. m, atliktas kapitalinis remontas. Kaina – 35 000
Eur. Arba keičia į didesnį plotą Druskininkuose, Vilniuje, Kaune.
Tel. 8 604 48595
Parduodamas 1 kambario butas:
36 kv. m, Vilniaus al. 10. Kaina – 41
000 Eur. Tel.+370 655 60000
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 53 kv. m,
1 aukštas, balkonai yra abiejuose
kambariuose. Kaina – 56 000 Eur,
Tel. 8 616 48116
Parduodamas 50.15 kv. m, 2 kambarių butas Liškiavos g. 9. Reikalingas
remontas. Namas ne renovuotas.
Aukštas 3/5. Kaina – 44 000 Eur.
Tel. +370 606 04 614
Parduodamas 51 kv. m, tvarkingas
2kambarių butas Šiltnamių g. 30.
Aukštas 9/9, namas renovuotas, už
renovaciją yra pilnai sumokėta. Kaina – 49 000 Eur.
Tel. +370 606 04 614
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
Parduodu 3 kambarių tvarkingą,
atliktas remontas, 70, 4 kv. m butą,
4 aukšte iš 5-ų, mūriniame name,
Ateities g. Kaina – 67 tūkst. eurų.
Tel. 8 615 14936
Parduodamas 69 kv. m, 3 kambarių
butas naujos statybos name, Liškiavos g. Butas su grindiniu šildymu.
Labai mažos šildymo išlaidos. Privati parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452
Parduodamas puikus 4 kambarių,
78, 85 kv. m butas, 4 aukšte iš 4,
bendrabučio tipo name, Gardino g.
17. Kaina – 37500 Eur.
Tel. 8 687 37575

namų valdos sklypas (kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje), puikus
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur,
derinama. Yra daugiau sklypų.
Tel. 8 624 69222

Išsinuomotų
Noriu išsinuomoti butą Druskininkuose ilgesniam laikotarpiui. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 612 00993

Mama su dukra išsinuomotų 2 kambarių butą. Tel. 8 662 07201

Įvairūs daiktai

Parduodamas mūrinis, dviejų aukštų
72 kv. m ploto sodo namelis, Jaskonių k. Rožių g. 7. Sklypas – 6,2 a.
Šildymas kietu kuru, elektra trifazis
+ vietinės komunikacijos. Kaina – 28
000 Eur. Tel. +370 606 04 614

Nebrangiai parduodu apie 5 tonas
stambiai skaldytų betoninių kelio
bortų (markė „M-300“), tinkančių
juostiniams pamatams įrengti.
Tel. 8 648 47564

Parduodamas 9 arų, namų valdos
žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų
g. 17. Atlikti kadastriniai matavimai.
Tel. +370 674 20701

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

Parduodamas medinis, 30 kv. m ploto sodo namelis, Jaskonių k., Bočių
g. 4. Sklypas – 5,9 a. Kaina – 19 000
Eur. Tel. +370 606 04 614
Parduodamas dviejų aukštų namas
su garažu, šiltnamiu Jaskonyse,
Druskininkų sav. Arba keičiamas į
butą Druskininkuose, Veisiejuose,
Neravuose, siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 655 61693
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

Perka nekilnojamąjį turtą
Perku žemės sklypą, sodybą gražioje vietoje: prie upės, ežero, miško.
Tel. 8 604 73616
Perku 2-3 kambarių butą už adekvačią kainą, visi skelbimai peržiūrėti.
Tel. 8 627 74261
Pirksiu vandens plotą tarp „Eglės
sanatorijos“ sodų ir Slėnio g.
Tel. 8 656 20419
Pirkčiau garažą Baltašiškėje, gali
būti apleistas. Tel. +370 628 75156
Pirkčiau garažą prie katilinės.
Tel. 8 618 51616

Nuoma

Parduodamas 4 kambarių (72, 45
kv. m) butas 4 aukšte iš 5, Liškiavos
g. Kaina – 63 000 Eur.
Tel. 8 618 13799

Nuomoju garažą M. K. Čiurlionio g.
102, „Miškų urėdijos“ kiemelyje.
Tel. 8 686 59764

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

Nuomojamas suremontuotas, erdvus dviejų kambarių butas Gardino
gatvėje – ne trumpesniam nei dviejų
parų laikotarpiui, kaina – 60 Eur. Ilgiau nei 5 paroms – kaina derinama.
Tel. 8 650 87711

Viečiūnuose parduodamas 22 arų

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

Miesto centre, Taikos g. nuomojamas butas su balkonu, terasa. Kaina
– 200 Eur, 2 asmenims.
Tel. 8 616 48116

Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 m,
kaina – 35 Eur. 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
Mikrobangų krosnelė, garų traukiklis, medinės durys, televizorius su
DVD, televizorius, gruzdintuvė, vaikiškas paspirtukas ir vežimėlis.
Tel. 8 675 57873

knyga apie Lietuvą“.
Tel. 8 689 26393
Parduodu vienfazį elektros suvirinimo aparatą, kaina – 35 Eur, elektrinis galąstuvas – 15 Eur.
Tel. 8 655 24025
Nauja televizoriaus kambario antena – 15 Eur, lauko palangės – 25
Eur, knygos-albumai (Vilniaus universiteto, Kauno Žalgirio, 1920-1990
m. Kauno Teatro su nuotraukomis,
1984 m. 15 šalių madų albumas su
nuotraukomis, audinių pavyzdžiais,
labai vertingas ir kiti). Vinilinės
plokštelės. Tel. 8 662 10144
Parduodu nenaudotas senovines
parketlentes, silikatines plytas, senovines (šamotines) krosnies plytas,
krosnies koklius, naują čekiško kristalo šviestuvą, įvairaus dydžio vinis,
automobilio keltuvą-verstuvą, naują
elektrinį lygintuvą – dideliems daiktams lyginti, naują kavos aparatą,
elektrinį prietaisą vilnai verpti, teniso
stalą, pjūklų diskus staklėms. Krosnių sklendės, elnio ragai, senovinis
nuotraukų didintuvas, senovinis
fotoaparatas, plastikinės durys, senas konjakas, tarybinės, metalinės
jubiliejinės monetos, šachmatų stalas su didelėmis žaidimo figūromis.
Tel. 8 676 07794
Parduodame naują duonkepę – 20
Eur, foto didintuvą „Crocus“ – 20
Eur, medžio tiesinio pjovimo stakles
– 100 Eur. Tel. 8 682 93253

Miškas, mediena, malkos
Parduodu beržines malkas.
Tel.+37064892746
Parduodamos įvairios medienos
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduodu šviežias, skintas iš lauko
braškes, mažesnėmis nei turgaus
uogų kainomis. Tel. 8 600 87188
Parduodami ančiukai.
Tel. 8 683 32507
Parduodamas šių metų šienas (ryšuliais), didelis kiekis, 5 km už Alytaus. Tel. 8 696 47260
Parduoda kviečius.
Tel. 8 698 14440
Parduodami vasariniai ir žieminiai
kviečiai (Vilkiautinio kaimas).
Tel. 8 698 35361

Vyriškas rankinis laikrodis „Komandirskije“. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 620 43611

Transporto priemonės ir jų dalys

Minkšta, dvigulė lova su čiužiniu.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 678 80644
Ketinė (rusiška) krosnelė, naujas
biotualetas, stalinė viryklė (dujinė),
senas patefonas, gipso pakėliklis
(galiu ir išnuomoti). Tel. 8 604 65850
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
Parduodamas pianinas.
Tel. 8 633 89819
Paukščių narvelis, knygos: „Sveika
širdis tik per 30 minučių“, „Lietuvos
istorija“, „Meistrystės paslaptys“,
„Sveikos mitybos vadovas“, „Didžiosios praeities paslaptys“ ir „Didžioji

Reikalinga
Reikalingi meistrai ir pagalbiniai
darbuotojai išorės statybos darbams
atlikti. Tel. 8 622 44741
Reikalingi darbininkai žemės ūkyje,
kuriame auginamos uogos ir vaismedžiai. Tel. 8 616 77567
Reikalingas žmogus, kuris gali pakabinti šviestuvą. Tel. 8 645 25413
Reikalingas kvalifikuotas traktorininkas nuolatiniam darbui žemės ūkyje.
Tel. 8 629 12345

Dovanoja
Atiduodamas nugriovimui kluonas ir
tvartas. Apie 200 geros būklės lapų
šiferio. Tel. 8 615 43483
Atiduodame smalą (Grūto kaime).
Tel. 8 682 93253
Atiduodamas nuimtas šiferis, mediena – malkoms, kūrenimui.
Tel. 8 615 43483
Dovanoju šaldytuvą.
Tel. 8 626 38360
Atiduodu nedidelį veikiantį šaldytuvą
ir žurnalinį staliuką. Tel. 8 610 65712
Dovanoju didelį kiekį indaplovės
tablečių. Tel. 8 671 03787
2, 5 mėn. rainą, gražią, mielą katytę.
Tel. 8 638 70199
4 mielus, žaismingus, gražius katinėlius. Tel. 8 628 11440
2 mėn. mielus kačiukus.
Tel. 8 638 70199
Dovanoju mielus 2 mėn. kačiukus,
juodai balti. Tel. 8 681 42788

Žemės ūkio produkcija

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

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

snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651 89996

Lengvojo automobilio savadarbės
priekabos (viena su dokumentais,
draudimu, be TA), kita – be dokumentų. Kaina – 600 Eur už abi, kitu
atveju, perkant atskirai – derinsime.
Tel. 8 686 66314
5 vasarinės padangos su ratlankiais
ir 3 be ratlankių, 14 dydis. 4 su lietais ratlankiais, 14 dydis.
Tel. 8 689 26393
Parduodu „VW Bora“, 2007 m.,
dyzelis, ratinį traktorių „T-16“, trijų
korpusų plūgą, kultivatorių, vežimą
guminiais ratais. Gręžimo stakles ir
kompresorių. Tel. 8 688 80537

Perka įvairius daiktus
Perku gręžimo stakles ir kompresorių. Tel. 8 610 48759
Perku audio kasetes, vinilines plokšteles. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 686 14096
Perku naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas,

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226

Rasta
Rastas mobilus telefonas, atkarpoje
tarp „Draugystės“ sanatorijos ir Nemuno upės. Tel. 8 313 51056
Rasti raktai, einant nuo Veisiejų g.
link Melnyčėlės. Tel. 8 600 38411
Netoli Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos rastas mobiliojo ryšio telefonas „Xiaomi Redmi“.
Tel. 8 673 45659
Viečiūnuose, prie Jaunystės g. 3
namo rasti raktai. Tel. 8 628 45199

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

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

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
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Druskininkus jau 6 -tą kartą sudrebino
ekstremalaus sporto festivalis „Holy Pine“

JUC lauko erdvėse surengtas tradicinis renginys „Holy Pine‘21“ subūrė ekstremalaus sporto entuziastus iš visos Lietuvos bei užsienio/Justino Kygos nuotraukos

Praėjusį šeštadienį Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) lauko erdvėse surengtas tradicinis renginys
„Holy Pine‘21“ į mūsų kurortą
sukvietė ekstremalaus sporto
entuziastus iš visos Lietuvos
bei užsienio. Visą dieną žiūrovų dėmesį kaustė penkių ekstremalių sporto šakų atstovų
pasirodymai – savo sugebėjimus parodė net 73 dalyviai.
Renginys prasidėjo JUC direktorės Aušros Nedzinskienės
palinkėjimu dalyviams. Riedutininkų apšilimo bei kvalifikacijos
metu skambėjo Tomo Čiukausko saksofonu atliekama muzika. Po to buvo galima stebėti

paspirtukininkų, riedlentininkų,
„BMX“ dviratininkų bei parkūro
atstovų pasirodymus.
Varžybos buvo kovingos, prizai – įspūdingi. Bet juos laimėjo
tik tie, kurie per pasirodymus atidavė visą save. Pirmąsias vietas iškovojo riedutininkas Valters Olafs Grasmanis (Liepaja),
„BMX“ dviračių sporto atstovas
Martynas Lagauskas (Druskininkai), parkūro atletas Evaldas
Metrikis (Druskininkai), paspirtukų virtuozas Justas Visockis
(Druskininkai), riedlentininkas
Rokas Ignotas (Klaipėda).
Išsamesnę informaciją apie
visus prizininkus bei emocijas rasite Druskininkų jaunimo

užimtumo centro „Facebook“
paskyroje.
Renginio rėmėjai: „Kablys
+ Skatepark“, „Board sports“,
„Street Boards“, „Monster Energy“, „Akvilė“, „Terra sport“,
„Stillbmx“, „prilipo.lt“, „Juostelės tau“, „Chuwak“, „Kolonada“,
„City Coffee“.
Renginio draugai: Druskininkų savivaldybė, VšĮ „Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros
centras“, Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centras.
Druskininkų JUC
informacija

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų
portale www.manodruskininkai.lt

