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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų „Rotary“: prasmingi darbai,
keičiantys gyvenimus

ARATC valdybos
posėdyje –
sprendimas įtraukti
viso regiono
mokinius į pažintines
ekskursijas,
pasinaudojant
virtualia klase ir
planai steigti
edukacinį parką

2 psl.

Vakcinacija be
registracijos –
kiekvieną
ketvirtadienį

2 psl.

Kultūros
projektams –
Druskininkų
savivaldybės
parama
Inauguracijos renginyje sulaukta garbių svečių, tarp kurių – ir Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas (dešinėje) su žmona Vaida/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Liepos 1 dieną visa pasaulinė „Rotary“ bendruomenė
pradėjo naujus „Rotary“ metus – pasikeitė klubų prezidentai, Apygardų valdytojai
ir kiti pareigūnai. Druskininkuose taip pat organizuotas
iškilmingas renginys, kurio
metu pažymėta naujų „Rotary“ metų pradžia bei inauguruotas 2021 -2022 metų
kadencijos Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas Modestas Vitkauskas. Išskirtinėje vietoje – „Aero gallery“
restorane, nuo kurio terasos
atsiveria įspūdinga Druskininkų panorama, surengtos inauguracijos metu už
nuveiktus darbus padėkota buvusiam klubo prezidentui, o naujajam palinkėta sėkmės, einant jam patikėtas
pareigas. Naujasis aktyvaus
ir veiklaus Druskininkų „Rotary“ klubo vadovas, atostogų namų „Saka“ savininkas,
Druskininkų savivaldybės tarybos narys M. Vitkauskas
tikisi įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus, skatinti gerus darbus ir supažindinti su
„Rotary“ klubo veikla vietinę
bendruomenę.
– Neseniai buvote inauguruotas į klubo prezidentus.
Kuo įsiminė Jums šis renginys?
– Po karantino „Rotary“ klubo
nariai labai džiaugėsi ir galimybe po ilgai užsitęsusio karantino gyvai pabendrauti kamerinėje aplinkoje. Tarp svečių
buvo gausus būrys rotariečių

iš Lenkijos, svečiai iš Vilniaus,
Alytaus, Vilkaviškio ir Šiaulių
klubų. Šventėje buvo labai malonu matyti merą Ričardą Malinauską su ponia Vaida, kleboną Vaidą Vaišvilą bei kadenciją
baigusią ir naujai išrinktą Lietuvos apygardos valdytojas.
Gera buvo susitikti, gera dalintis patirtimi, planais ir apžvelgti
nuveiktus darbus.
– Ką Jums reiškia šios naujos pareigos? Ar jau turite
planų?
– Būti išrinktam Druskininkų
„Rotary“ prezidentu ir perimti
klubo vairą į savo rankas man
pirmiausia yra didelė garbė ir
atsakomybė. Šiuo metu klubas

vienija 27 veiklius, iniciatyvius
žmones, kuriuos sieja bendri
projektai, labdaros renginiai ir
aktyvus laisvalaikis.
Prieš daugiau nei 25 metus
„Rotary“ idėją į Druskininkus
atvežė puikiai žinomas druskininkietis, šiuo metu Seimo narys Zenonas Streikus, klubą
tuomet subūrė ir prie jo vairo
stojo verslininkas, Druskininkų
garbės pilietis Viliumas Malinauskas. Kaip matote, vardai ir
asmenybės įpareigoja ir tuo pačiu perleidžią atsakomybę bei
garbę. Didžiuojuosi, kad visą tą
laiką klubas sėkmingai gyvuoja, jo istorija pažymėta prasminga veikla ir nuveiktais darbais.

Planų turime įvairių, juk po ilgą
laiką trukusios pandemijos iš tikrųjų bus ką veikti.
Tačiau svarbiausias tikslas,
kaip ir anksčiau, išlieka tas pats
– būti naudingiems bendruomenei.
– Druskininkų rotariečiai
savo darbais jau ne kartą įrodė, kad jiems rūpi bendruomenės gyvenimas, socialinių
problemų turintys žmonės.
– Mūsų klubo veikloje aktyviai dalyvauja žmonės, savos

5 psl.

3 psl.

Sugrįžusiems į
laisvę tiesiama
pagalbos ranka

7 psl.

Kūrybinis sūkurys
į biblioteką atpūtė
„Vėjų teatrą“

8 psl.
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ARATC valdybos posėdyje – sprendimas įtraukti viso regiono mokinius į pažintines
ekskursijas, pasinaudojant virtualia klase ir planai steigti edukacinį parką
Birželio 29 dieną Aplinkosauginio ugdymo ir daiktų
pakartotinio naudojimo centre sušauktame Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) valdybos posėdyje
dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, ARATC valdybos pirmininko pavaduotoja Vilma
Jurgelevičienė.
Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir išplėstą paslaugų spektrą, nuspręsta įsteigti dešimt
naujų etatų.
Tvirtinant naujas pareigybes,
akcentuota, kad bendrovės darbo
apimtys yra išaugusios dėl maisto, tekstilės atliekų rūšiavimo, taip
pat yra įsigyta naujos technikos.
Šiuo metu ARATC eksploatuoja
ir vykdo 365 konteinerinių atliekų
aikštelių priežiūros darbus, nuo
spalio 1 d. planuojama papildomai pradėti eksploatuoti dar 20
vnt. tekstilės konteinerių (10 vnt.
– Alytaus mieste, 10 vnt. – Druskininkų sav.).
Siekiant užtikrinti sklandų ir
nepertraukiamą paslaugų teikimą, valdyba naujų pareigybių steigimui pritarė. Į tekstilės
atliekų rūšiavimo pareigybes,
bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba, planuojama priimti
ir negalią turinčių žmonių.
Posėdžio metu diskutuota dėl
pažintinio-edukacinio atgautų išteklių parko bei šiltnamio gretailmajo

Vilma Jurgelevičienė:
„Mes turime sklandžiai
veikiančią,
modernią
atliekų tvarkymo sistemą.
Jos efektyvumas ir našumas labiausiai priklauso
nuo visuomenės požiūrio
į atliekų rūšiavimą ir sąmoningumo. Džiaugiuosi,
kad ARATC taip šauniai
dirba ties švietėjiškais
klausimais. Virtualios realybės klasė ir gyvos ekskursijos po atliekų tvarkymo centrą mokiniams
duos realią naudą, didelį
įspūdį, ugdys jų ekologinį
sąmoningumą. Juk ateinančioms kartoms aplinkosauga bus ypatingai svarbi. Druskininkų vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatoriai jau įtraukė ekskursijas į ARATC į
vaikų užimtumo planus“.
įrengimo, aptarta šio projekto sąmata. Kalbėta apie galimybes tokio parko įrengimui gauti lėšų iš
ES, diskutuota, kad tai galėtų būti
regioninis projektas.
Planuojama, kad parke visi
objektai – takai, įvairios instaliacijos – bus pagaminti iš antrinių
žaliavų ar perdarytų daiktų, o šiltnamis bus skirtas įvairių augalų
auginimui ir edukacijoms (pavyzdžiui, bus auginamos cilindrinės
plaušenės, iš kurių galima pasigaminti natūralias kompostuojamas virtuvės ir dušo kempines).

šiavimą ir sąmoningumo. Džiaugiuosi, kad ARATC taip šauniai
dirba ties švietėjiškais klausimais. Virtualios realybės klasė ir
gyvos ekskursijos po atliekų tvarkymo centrą mokiniams duos realią naudą, didelį įspūdį, ugdys jų
ekologinį sąmoningumą. Juk ateinančioms kartoms aplinkosauga bus ypatingai svarbi, – sakė V.
Jurgelevičienė. –Druskininkų vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatoriai jau įtraukė ekskursijas į

ARATC į vaikų užimtumo planus“.
Valdybos posėdžio metu taip
pat apsispręsta liepos 29 dieną sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus svarstoma Alytaus
miesto savivaldybės deleguojamo naujo valdybos nario
kandidatūra.
Primename, kad ARATC valdybą sudaro visų Alytaus regiono bei Birštono ir Prienų rajono
savivaldybių atstovai.

Valdyba posėdžio metu taip
pat buvo supažindinta su virtualios realybės klase, kurioje mokiniams iš viso Alytaus regiono
organizuojamos edukacinės ir
pažintinės veiklos.
ARATC valdybos pirmininko pavaduotoja V. Jurgelevičienė akcentavo, kad atliekų tvarkymo srityje ypatingai svarbi ir švietėjiška
veikla. „Mes turime sklandžiai veikiančią, modernią atliekų tvarkymo sistemą. Jos efektyvumas ir
našumas labiausiai priklauso nuo
visuomenės požiūrio į atliekų rū-

Virtualios realybės klasė ir gyvos ekskursijos po atliekų tvarkymo centrą mokiniams duos realią naudą, didelį įspūdį, ugdys jų ekologinį sąmoningumą/ARATC archyvo nuotraukos

Vakcinacija be registracijos –
kiekvieną ketvirtadienį
Kiekvieną ketvirtadienį visuose vakcinacijos centruose
Lietuvoje gyventojai kviečiami skiepytis be išankstinės
registracijos. Pasirinkti bus
galima bet kurią vakcinacijos
centre esančią vakciną.
Vykstant skiepytis, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat dėl
aukštos oro temperatūros rekomenduojame turėti vandens
atsigerti.
Iki sėkmingos visuomenės
imunizacijos trūksta 660 tūkst.
pasiskiepijusių asmenų. Kiekvienas pasiskiepijęs (o tai
reiškia saugus!) žmogus prisideda prie visų mūsų gerovės.
Pasitikime rudenį saugūs!
Turite klausimų dėl vakcinacijos? Visus svarbiausius atsakymus rasite https://koronastop.
lrv.lt/lt/vakcina

Kiekvieną ketvirtadienį ir Druskininkuose veikiančiame vakcinacijos centre galima
skiepytis be išankstinės registracijos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Nuo liepos 12 d. viešasis
transportas važiuoja pagal įprastus
vasaros tvarkaraščius

Nuo liepos 12 d. viešasis transportas Druskininkų savivaldybėje
važiuoja pagal įprastus vasaros tvarkaraščius.
Viešojo transporto tvarkaraščius rasite tinklapyje
https://www.stops.lt/druskininkai/
Išsamią informaciją apie Druskininkų savivaldybės viešąjį transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą aktualią informaciją galite rasti tinklapio
www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Komunalinis ūkis/
Transportas“.

3

2021 m. liepos 15 d.

Savaitraščio Nr. 313

Kultūros projektams – Druskininkų
savivaldybės parama

Pasveikinta 100-metė
Druskininkų savivaldybės
gyventoja Ona Naginevičienė

Ilgaamžę pasveikino Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja M. Sasnauskaitė, perdavusi jubiliatei Druskininkų savivaldybės vadovų sveikinimus bei gėles/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

2021 m. metais savivaldybė iš dalies parėmė profesionalaus meno projektus, savo veiklomis skatinančius kultūrinį turizmą Druskininkuose/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybė intensyviai formuoja ir įgyvendina kultūros politiką. Siekiant padėti meno atstovams
realizuoti kūrybines idėjas,
kasmet skelbiamas kultūros
projektų konkursas. Jame
gali dalyvauti pavieniai menininkai, kūrėjai ir asociacijos,
meno ir kultūros organizacijos, draugijos bei klubai.
Šiais metais Druskininkų savivaldybės administracija kultūros projektams skyrė beveik 11
tūkst. eurų, iš dalies finansuota
net 17 įdomių projektų.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius, kurorte kultūros
ir meno veiklos yra labai aktyvios, renginiai – aukšto lygio.
„Džiaugiuosi, kad pandemijos
pristabdytas kultūrinis gyvenimas vėl verda. Druskininkuose
laukiame visų, kurie nori puoselėti kultūrinį gyvenimą. Nesvarbu, kokią formą jie pasirenka – ar tai būtų liaudies menas,
šokiai, tapyba ant šilko, dainavimas, ar daugybė kitų būdų išreikšti save. Svarbiausia, kad

L. Urmanavičius: „Džiaugiuosi,
kad
pandemijos
pristabdytas kultūrinis gyvenimas vėl verda. Druskininkuose laukiame visų, kurie
nori puoselėti kultūrinį gyvenimą. Nesvarbu, kokią formą
jie pasirenka – ar tai būtų liaudies menas, šokiai, tapyba ant
šilko, dainavimas, ar daugybė
kitų būdų išreikšti save. Svarbiausia, kad tai būtų pozityvus, bendruomenę ir kurorto
svečius įtraukiantis reginys.
Kultūriniams renginiams itin
aktyviai išnaudojamos visos
Druskininkų erdvės, renginiai
organizuojami ir seniūnijose“.
tai būtų pozityvus, bendruomenę ir kurorto svečius įtraukiantis reginys, – sakė L. Urmanavičius. – Kultūriniams renginiams
itin aktyviai išnaudojamos visos
Druskininkų erdvės, renginiai
organizuojami ir seniūnijose“.
2021 m. metais savivaldybė iš
dalies parėmė profesionalaus
meno projektus, savo veiklomis
skatinančius kultūrinį turizmą

Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos teikimas
finansuojamas iš valstybės
biudžeto. Karantino metu
pirminė teisinė pagalba teikiama nuotoliniu būdu.
Druskininkų
savivaldybės
gyventojai gali kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per
elektroninę sistemą TEISIS
(https://www.teisis.lt) arba,
iš anksto užsiregistravę tel. (8
313) 51517 ar el. p. info@druskininkai.lt
Teikiamos pirminės teisinės
pagalbos laikai (tik užsiregis-

pai – nors gyvenimas toli gražu
nelepino, ji stengėsi visada išlikti optimistiška. O už viską labiausiai O. Naginevičienė sako
mėgstanti gėles – jų žiedai ją
tiesiog pakeri.
Šiuo metu senolė gyvena
Druskininkų globos namuose –
ten liepos 1 dieną nuo pat ryto
skambėjo džiaugsmingi ilgiausių metų linkėjimai. Juos išsakė ir globos namų gyventojai, ir
visas personalas, visi kartu surengę senolei gražią šventę.

Nuo rugsėjo 1 d. nemokamus pietus
mokyklose gaus visi priešmokyklinių,
pirmų ir antrų klasių mokiniai

Druskininkuose. Tai ir VšĮ „Impetus musicus“ organizuojamas
56 fortepijoninių rečitalių ciklas
M.K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje, ir linijinių šokių festivalis „Druskininkai šokio ritmu
2021“, ir džiazo muzikos vakarai „Druskininkai Jazz 2021“, ir
senosios kalvystės edukacinė
programa „Senoji metalo magija“ bei kiti.

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
Druskininkuose organizuoja ir teikia
Savivaldybės administracija
travus iš anksto): antradieniais nuo 13.00 val. iki 17.00
val., penktadieniais nuo 8.00
val. iki 12.00 val.
Pirminė teisinė pagalba – tai
teisinė informacija, teisinės
konsultacijos bei dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas,
pagalba, kaip spręsti ne teismo tvarka, ir taikos sutarties
parengimas.
Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo
kreipiasi į Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos
skyrių. Jeigu nėra galimybės
iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką,
kuris paskiriamas ne vėlesnis
kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai

Druskininkų savivaldybėje
gyvenanti Ona Naginevičienė
sulaukė garbingo 100 metų
jubiliejaus. Ta proga ilgaamžę pasveikino Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Marytė Sasnauskaitė,
perdavusi jubiliatei Druskininkų savivaldybės vadovų
sveikinimus bei gėles.
Pasitikdama triženklį jubiliejų, O. Naginevičienė spinduliuoja ramybe, išmintimi, gerumu.
Jubiliatė apie save kalba trum-

procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba
atstovavimas bylose, įskaitant
vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu
tokią tvarką nustato įstatymai
ar teismo sprendimas, atleidimas nuo advokato, proceso ir
kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės ir
privalomosios mediacijos paslaugos.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba
privalomoji mediacija.
Daugiau informacijos www.
druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Valstybės garantuojama
teisinė pagalba“, taip pat Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos interneto tinklalapyje https://vgtpt.lrv.lt/

Nuo rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą antroje klasėje, gaus nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka.

Druskininkų savivaldybės
Taryba patvirtino, kad nuo
rugsėjo 1 d. visi mokiniai,
kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą antroje klasėje, gaus nemokamus pietus, nevertinant
šeimos pajamų. Iki šiol nemokami pietūs buvo skiriami priešmokyklinukams ir
pirmokams.
Kaip informavo Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita
Baranauskienė, jokių papildomų
prašymų priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėveliams rašyti
nereikia – pietūs šių klasių mokiniams bus skiriami pagal mokyklų pateiktus vaikų sąrašus.
Maitinimas organizuojamas, taikant savitarnos (švediško stalo) principą. Taip siekiama kuo
ankstesniame amžiuje ugdyti
vaikų sveikatai palankios mitybos įpročius, taip pat mažinti socialinę atskirtį ir diferenciaciją.

Visų kitų klasių mokiniams nemokamas maitinimas ir vienkartinė išmoka mokinio reikmenims ir
toliau bus skiriama pagal šeimos
pajamas. Jos turi būti ne didesnės nei 192 Eur per mėnesį vienam šeimos nariui, o ligos ar kitais svarbiais atvejais – 320 Eur.
Šiuo atveju reikia pateikti prašymą Druskininkų savivaldybės
administracijai. Geriausia ir greičiausia tai padaryti el. būdu, prisijungus per svetainę www.spis.lt
Prašymus teikti galima jau nuo
liepos 1 d.
Dar vienas svarbus pakeitimas
– teisę gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokiniams įgijo ir
ne vyresni kaip 21 metų mokiniai iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų
ugdymo programas.
Planuojama, kad nuo rugsėjo
1 d. Druskininkų savivaldybės
mokyklose nemokamus pietus
gaus 900 mokinių.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Vilija Blinkevičiūtė: „Nė vienas žmogus neturi likti nuošalyje“
Rimantas Kazlauskas
Pandemija, karantinas dar labiau padidino skurdą, atskirtį,
pajamų nelygybę. Kokias priemones situacijai keisti siūlo
Europos Sąjunga? Pokalbis
apie tai su Europos Parlamento nare, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininke Vilija
Blinkevičiūte.

atskirtis.
Tuo pačiu tai būtų ir šeimos stiprinimo politika.
Pagrindinis dalykas, kurį aptarėme ir susitikime su Prezidentu, – mūsų piliečių gyvenimo
kokybė ir socialinės apsaugos
politika. Ar ji pasiekia kiekvieną
žmogų ir ką dar turime padaryti, kad dabar, kylant kainoms, jų
gyvenimo kokybė nenukentėtų.

Gerbiama Vilija, kaip didėjančias socialines problemas siūlo spręsti Europos
Sąjunga? Kaip jas spręsti
Lietuvoje?
Pavasario pabaigoje Porto
mieste organizuotame ES vadovų, Europos institucijų ir visuomenės atstovų susitikime buvo
aiškiai patvirtinta: turime siekti
socialinės Europos, būtina užtikrinti lygias galimybes visiems,
kad nė vienas nebūtų paliktas
nuošalyje. Taip pat – žymiai didesnės ES ir valstybių lėšos turi
būti skiriamos darbo vietoms,
profesiniams įgūdžiams ir inovacijoms, gerovės valstybei ir
socialinei apsaugai.
Tokia politika turi būti ir Lietuvoje. Juolab, kad ir iki pandemijos
Lietuvoje skurdo lygis, atskirtis,
pajamų nelygybė buvo vieni di-

Kaip vertinate tai, kad nuo
liepos pirmos Lietuvoje įvestos vienišų žmonių pensijos?
Teigiamai. Žmonės sako: į kišenę, tai ne iš kišenės. Bet ar
daug Lietuvoje manančių, kad
28 eurai iš esmės pakeis vienišo žmogaus gyvenimą, išgelbės nuo skurdo?
Kalbu apie esminius sprendimus. Lietuva yra viena iš mažiausiai skiriančių lėšų pensijoms palyginti su bendruoju
vidaus produktu. Apie du kartus
mažiau nei vidutiniškai skiria ES
valstybės.
Dar blogesnė pensininkų padėtis, jei vertinsime santykinio skurdo ir socialinės atskirties požiūriu. Pensinio amžiaus
žmonių, kurie patiria skurdo ir
socialinės atskirties riziką lygis Lietuvoje (37,4 proc.) yra 1,4

V. Blinkevičiūtė: „Lietuva yra viena iš
mažiausiai skiriančių lėšų pensijoms
palyginti su bendruoju vidaus produktu.
Apie du kartus mažiau nei vidutiniškai
skiria ES valstybės“

džiausių Europos Sąjungoje.
Augant infliacijai ir kylant kainoms, valstybė turėtų labiau indeksuoti ir didinti senatvės pensijas, vaiko pinigus, universalią
išmoką, gimus vaikui (ji jau daugelį metų nesikeičia). Lietuvoje būtina įgyvendinti europinę
Vaikų garantijos iniciatyvą, kuri
užtikrintų vaikams stogą virš
galvos, maistą, galimybę kokybiškai mokytis, lavintis. Kai
kam sunku patikėti, bet Lietuvoje, kaip ir visoje ES, yra skurstančių vaikų, beveik kas ketvirtam gresia skurdas ir socialinė

karto didesnis už bendrą lygį.
Tuo tarpu ES vidutinis skirtumas
tik 1,1 karto, o net 15 ES valstybių vyresnio amžiaus žmonių
skurdo rizikos lygis žemesnis už
vidutinį. Yra į ką lygiuotis.
Stipriai atsiliekame ir pagal
pensijų pakeitimo normą, kuri
rodo pensijos santykį su buvusiu atlyginimu. Kartu su Latvija ir Kroatija esame ES dugne.
Taigi gyventojų ar visų pensininkų skurdo lygiui sumažinti reikia
gerokai didesnių pinigų.
Koks, Jūsų manymu, šioje situacijoje būtų minimalus
mėnesio atlyginimo (MMA)
vaidmuo?
Europos Parlamente ne kartą pažymėta, kad minimalios pajamos ar atlyginimas turi užtikrinti orų gyvenimą – žmogus negali
skursti, gali patenkinti būtiniausius
poreikius, gydytis, mokytis, nors ir
minimaliai patenkinti kitus poreikius, pavyzdžiui, kultūrinius.
Praėjusį lapkritį Europos Komisija (EK) pateikė direktyvos
projektą, numatantį bendras taisykles ir principus dėl minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA)
nustatymo ES valstybėse. Užtikrinti teisę į deramą MMA reikalavo Europos Parlamentas.

Net 10 procentų ES dirbančiųjų patiria skurdą. Ir tokių žmonių
nuolat daugėja.
Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais MMA reikšmė tampa
dar svarbesnė. COVID-19 sukelta krizė ypač paveikė sektorius,
kuriuose dirba daugiau mažą
darbo užmokestį gaunančių
darbuotojų, pavyzdžiui, mažmeninės prekybos, paslaugų srityse. Belieka priminti, kad dauguma (beveik 60 proc. visoje ES)
minimalų darbo užmokestį gaunančių asmenų yra moterys.
Lietuvoje jau šiandien MMA
turi būti ne mažesnis nei 750
eurų. Ir tai, jei kalbame apie minimalius žmogaus poreikius. Ir
derybose su darbdavių atstovais dėl MMA Vyriausybė turėtų stoti profsąjungų pusėje.
Juolab, kad nieko nė nebandė
daryti, kai Lietuvoje drastiškai
brango elektra ir dujos. Juk tai
dar vienas smūgis mažas pajamas turintiems žmonėms.

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-313-01

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ
HIDRAULINIŲ BANDYMŲ IR REMONTO
LEIPALINGIO MIESTELYJE
Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens
tiekimą klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir
remontus.
Informuojame, kad š. m. liepos 27-28 dienomis Leipalingyje bus atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai.
Hidraulinių bandymų metu laikinai bus nutraukiamas šiluminės energijos tiekimas karštam vandeniui ruošti. 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.
Telefonas informacijai (8 313) 51670, 8 313 51072.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“

Reikalinga padėjėja (-as) moksleiviui mokykloje, turintis pedagoginį išsilavinimą.

Kreiptis tel. 8 677 92236
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Druskininkų „Rotary“: prasmingi darbai, keičiantys gyvenimus

„Rotary“ klubo nariai ir svečiai džiaugėsi ir galimybe po ilgai užsitęsusio karantino gyvai pabendrauti kamerinėje aplinkoje/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Naujai išrinktas klubo prezidentas M. Vitkauskas (dešinėje) su žmona Akvile ir jo pavaduotojas S. Matulevičius su žmona Alma/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Renginyje dalyvavo prieš daugiau nei 25 metus „Rotary“ idėją į Druskininkus atvežęs
Seimo narys Z. Streikus su žmona Danute/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

goninėje, meno mokykloje, vienoje iš mokyklų, ant išleistų
knygų ir kitur.
Per visą veiklos istoriją betarpiškai bendraujame su jaunimu. Po „Rotary“ sparnu
puikiai ir aktyviai veikia Druskininkų „Interact“ klubas, kuris
jau yra žinomas visoje Lietuvoje dėl kasmet organizuojamo savižudybių prevencijos
renginio „Gyvenk“. Tikiuosi,
kad pandemija nebepakiš kojos ir galėsime įgyvendinti visus šių metų tikslus.

Naujai išrinktą Druskininkų „Rotary“ prezidentą M. Vitkauską pasveikino mūsų miesto „Lions“ klubas/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

srities autoritetai. Tie, kurie asmeniniame gyvenime yra pasiekę tiek, kad yra pasiruošę ir
finansiškai, ir morališkai prisidėti prie bendruomenei naudingų projektų.
Bendraujame su Druskininkų
bendruomene, remiame ir glo-

bojame meną, švietimą. Nemažą dėmesį skiriame ir padedame socialiai remtinoms
šeimoms, savižudybių prevencijai.
– Šiemet Druskininkų „Rotary“ minės garbingą 25-erių

metų sukaktį.
– Šie metai yra ypatingi „Rotary“ klubui – sėkmingai gyvuojame jau 25-erius metus. Žiūrint
atgal, tikrai yra kuo didžiuotis.
„Rotary“ ženklą, kuris byloja
apie padarytą gerą darbą, galima pamatyti ir Druskininkų li-

– Kiekvienas prezidentas
klubo veikloje palieka savo
pėdsaką. Kokį žadate palikti Jūs?
– Na, pastarieji, pandemijos
paženklinti metai ir mūsų klubui
turėjo įtakos, pristabdė veiklas.
Tačiau „Rotary“ idėja ir dvasia
niekur nedingo. Prasidėjus pandemijai, drauge su kitais „Rotary“ klubais Lietuvoje ir pasaulyje, organizavome ir pristatėme
medicinų reikmenų kaukių, skydelių, kitų būtinų ir tuo metu labai sunkiai gaunamų apsaugos
priemonių Druskininkų bendruomenei bei ligoninei.

Smagu, kad praėjusių metų
rugsėjo pradžioje, dar neįsigaliojus griežtiems karantino apribojimams, spėjome
surengti Druskininkuose svarbiausią metų „Rotary“ sportinį renginį – „Rotariadą“, į kurią suvažiavo broliai ir sesės
iš visos Lietuvos.
Buvo labai geras renginys,
įnešęs mieste daug šurmulio,
dovanojęs smagių pramogų,
sportinių rungčių.
Visi dar kartą įsitikino, kad
Druskininkuose visa miesto
infrastruktūra idealiai paruošta tokio masto renginiams. Už
puikiai organizuotą renginį ir
aktyvumą apygardos valdytoja
pagerbė ir Paul Haris ženkliuku
įvertino aktyvumu pasižymintį
Vytautą Kuneiką, o vairą perleidusias prezidentui Virgilijų Dirmai įteikė „Rotary“ medalį.
Kalbant
apie
ateinančių
metų darbus, dera pasakyti, kad pagrindinės Druskininkų „Rotary“ veiklos – tęstinės,
taigi pagrindinis mano uždavinys – kad nenutrūktų tai, kas
yra daroma. Kaip prioritetus,
išskirčiau paramą jaunimui ir
menui.
Užsakymo Nr. MDR-313-01
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Sidabrinė sezono pabaiga!
Liepos 2-4 d. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos sporto
salėje surengtas 2020/2021
m. Lietuvos vaikų merginų
U-15 tinklinio čempionato finalinis turas. Iš dvylikos 2007
m. gimusių ir jaunesnių Lietuvos merginų tinklinio komandų į šį turą pateko šešios
pajėgiausios – Klaipėdos
„Viesulo“ sporto centro, Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ 1-oji, 2-oji ir 3-oji, Druskininkų sporto centro bei
Gargždų sporto centro komandos.
Visas tris finalinio etapo dienas vyko atkaklios kovos. Trys
komandos ėjo koja kojon, iškovojusios vienodą kiekį pergalių,
todėl iki paskutinių rungtynių finalinio švilpuko nebuvo aiškios
komandų iškovotos vietos. Turnyro organizatoriams teko skaičiuoti ne tik laimėtų rungtynių,
bet ir atskirų setų skaičių.
Gerai nusiteikusios, pasitikinčios savo jėgomis jaunosios
Druskininkų sporto centro tinklininkės atkaklioje kovoje rezultatu 1:2 nusileidusios tik aikštelės
šeimininkėms – Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro komandai –
pasidabino čempionato sidabro
medaliais. Tai – ne tik didelis komandos sportinis pasiekimas,
bet ir naujas įrašas Druskininkų
tinklinio istorijoje, mat tai – pirmoji mergaičių tinklinio komanda, atstovavusi Druskininkams
salės tinklinio čempionate.
2020/2021 m. Lietuvos vaikų
merginų U-15 tinklinio čempionato vicečempionių titulą iškovojo: Justė Žakauskaitė (koman-

Druskininkų sporto centro tinklininkės pasidabino čempionato sidabro medaliais/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

dos kapitonė), Justina Plukytė,
Viltė Jakavonytė, Eivina Murauskaitė, Mėta Balkaitytė, Gabija
Janulevičiūtė, Marina Černikova, Neringa Stepanauskaitė, Milena Juodeškaitė, Gabrielė Suchenekaitė, Smiltė Seiliūtė, Ieva
Volkovaitė ir Jurga Čijunskytė.
Naudingiausios žaidėjos prizu
apdovanota Eivina Murauskaitė.
Komandos kelias vicečempionių titulo link buvo kupinas išbandymų. 2020-ųjų vasaros
pabaigoje prasidėjusios intensyvios treniruotės vasaros stovykloje vėliau persikėlė į „Ryto“

gimnazijos salę. Jau buvo pasiektas pakankamai geras pasirengimo lygis, bet šalį sukaustė
karantinas. Pažintį su teorinėmis tinklinio žiniomis perkėlėme į elektroninę erdvę. Dauguma mergaičių savo fizinę būklę
palaikė, individualiai sportuodamos, atlikdamos individualius pratimus. Balandį, sugrįžus
į treniruotes sporto salėje, teko
dirbti intensyviai. Kadangi Druskininkų sporto centro mergaičių tinklinio grupėse sportuoja
kelių amžiaus grupių sportininkės, tai ir treniruočių procesas

buvo vykdomas pagal amžiaus
grupes atskirai. Lietuvos tinklinio federacijai priėmus sprendimą surengti visų vaikų amžiaus
grupių salės tinklinio čempionatus, buvo pateiktos paraiškos dalyvauti mini tinklinio (U12,
U13, U14) mergaičių tinklinio
čempionatuose ir 2020/2021
m. vaikų merginų U-15 tinklinio
čempionate.
Dvylika čempionate dalyvavusių komandų rungėsi tarpusavyje atkrentamuosiuose turuose.
Tad po kiekvieno turo turėjome
galimybę įvertinti pasirengimo

spragas, mokytis išvengti klaidų
ir stebėti komandos progresą.
Pasinaudojus Druskininkų savivaldybės suteiktu finansavimu
vaikų vasaros stovykloms, pasirengimą svarbiausiam sezono
etapui – finaliniam turui – vykdėme 5 dienų sportinėje stovykloje Veisiejuose. Šioje stovykloje ne tik tobulinome tinklinio
žaidimo elementus, bet ir pratinomės prie intensyvių sportinių
krūvių, mokėmės būti vieninga
ir draugiška komanda.
Druskininkų sporto centro mergaičių tinklinio grupės sportininkės sėkmingai įvykdė visus šį
sezoną iškeltus tikslus, kelios
iš jų pasiekė pergales net kelių
amžiaus grupių čempionatuose.
„Ryto“ gimnazijos salėje trumpam nutilo tinklinio treniruočių
šurmulys. Vasaros atostogos suteiks galimybę pailsėti, išmėginti
kitas veiklas, pakeliauti, pasiilgti komandos draugų, disciplinos,
varžybų jaudulio. Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų sporto centro tinklinio grupės sportininkėms ir jų tėveliams už meilę
pasirinktai sportinei veiklai, tikėjimą savo jėgomis ir palaikymą, Druskininkų savivaldybei –
už suteiktą galimybę sportuoti ir
siekti tikslų, Druskininkų sporto
bendruomenei – už palaikymą ir
domėjimąsi Druskininkų sporto
centro tinklinio komandų veikla ir
pasiektais rezultatais. Iki susitikimo jau kitą, 2021-2022 mokslo
metų sportinį sezoną! Kartu mes
komanda! Mes už Druskininkus!
Druskininkų sporto centro
informacija
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Sugrįžusiems į laisvę tiesiama pagalbos ranka
Žmonės, po ilgų kalėjimo
metų sugrįžę iš laisvės atėmimo vietų į visuomenę, susiduria su gausybe problemų
bei sunkumais integruotis į
laisvų žmonių bendruomenę. Problemos kyla ir dėl sugrįžusiųjų
priklausomybių,
namų, darbo neturėjimo, nutrūkusių ryšių su giminėmis
ir artimaisiais. Ne mažesnė problema yra ir visuomenės požiūris į laisvėn paleistą
žmogų – į jį žiūrima nepatikliai, jis sunkiai priimamas į
bendruomenę.
Siekiant šią situaciją pakeisti ir padėti bausmę atlikusiems bei lygtinai paliestiems
asmenis lengviau įsilieti į visuomenę, Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo
ministerijos kartu su Kalėjimų
departamentu 2020 metais
parengė naują integracijospalydėjimo modelį, įtraukianti daugiau įstaigų į šį procesą.
Nuo šių metų kiekvienoje pataisos įstaigoje pradėjo dirbti
kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, kurie asmens integracija pradeda rūpintis, šiam dar
tik ruošiantis palikti įkalinimo
įstaigą. Visa informacija apie
bausmę atlikusiojo paslaugų
poreikius ir situaciją perduodama savivaldybei, į kurią asmuo planuoja grįžti, o laisvėje
jį pasitinka kiti socialinių paslaugų teikėjai, padedantys susitvarkyti dokumentus, rasti
gyvenamąją vietą, paprašyti
paramos ir paslaugų savivaldybėje. Toks palydėjimas teikiamas tol, kol asmuo įpranta
gyventi laisvėje, nenusikalsdamas.
Dar šių metų pradžioje
Druskininkų savivaldybė pradėjo bendradarbiavimą dėl
pagalbos nuteistiesiems su
nevyriausybine organizacija
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ir minėtos organizacijos Nuteistųjų konsultacijų
centru. Šis centras turi didelę
patirtį ir jau daugelį metų taiko būtent tokią socialinės integracijos sistemą, kuri nuo
šių metų diegiama ir visoje
Lietuvoje.
Savivaldybei tarpininkaujant, organizacijos partneriu Druskininkuose tapo taip
pat nevyriausybinė organizacija – Ratnyčios parapija,
visos šalys sutarė glaudžiai
bendradarbiauti, integruojant į visuomenę grįžusius
iš įkalinimo įstaigų savivaldybės gyventojus ir teikti
jiems pagalbą.
Apie naująją tvarką, apie tai,
kokios pagalbos gali sulaukti lygtinai paleistieji ar bausmę
atlikusieji, kalbamės su ilgiau
nei dešimtmetį Probacijos tarnyboje dirbusiu, o dabar naująjį socialinės integracijos modelį
Druskininkuose įgyvendinančiu
Aurimu Pelecku.
– Kuo ypatinga naujoji integracijos į visuomenę tvarka?
– Kalbant apie grįžusius į laisvę, tai – naujas precedentas
Lietuvoje, anksčiau jie gaudavo minimaliais paslaugas, o dabar atsiranda toks institutas, kuris nuo pat paleidimo momento
gali suteikti pagalbą.
Likus metams iki nuteistojo paleidimo, pradedamas paruošiamasis darbas įkalinimo įstaigoje.
Pirmajame socialinės integracijos etape, už kurį yra atsakingas

Naująją socialinės integracijos modelį Druskininkuose įgyvendina A. Peleckas/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

pataisos įstaigos darbuotojas, su
nuteistuoju yra išsiaiškinamos
jo pagrindinės problemos, kurios galėtų kilti, kai jis sugrįš laisvę. Gal jis neturi asmens dokumentų, neturės kur gyventi, gal
nutrūkę jo ryšiai su šeima, priklausomybių problemos, skolos,
darbo, specialybės neturėjimas?
Į tą procesą pradedamos įtraukti savivaldybės, į kurią planuoja
sugrįžti bausmę atlikęs žmogus,
įstaigos. Informuojama apie tą
asmenį, rengiami nuotoliniai susitikimai, organizuojamas ryšio
atstatymas su jo šeima.
– O kada prasideda Jūsų
darbas, koks jis?
– Mano darbas prasideda, likus 6 mėnesiams iki įkalinimo
pabaigos arba rengiantis lygtiniam paleidimui. Pataisos namų
socialinis darbuotojas atsiunčia pranešimą į savivaldybę ir
informuoja, kad asmenį ruošiamasi paleisti. Per 10 dienų reikia susiekti su įkalinimo įstaiga. Tikslas – išsiaiškinti galimas
problemas ir sudaryti priemonių
įgyvendinimo planą, organizuojamas susitikimas į laisvę rengiamu paleisti asmeniu, jis gali
būti tiesioginis arba nuotoliniu
būdu. Per tą susitikimą aptariame visas problemas – skolas,
darbo, užimtumo, kvalifikacijos, gyvenamosios vietos klausimus. Sudaromas planas, ir
suteikiami už antrojo etapo socialinę integraciją atsakingo asmens kontaktiniai duomenys,
tada žmogus žino, ką reikės daryti, kai jis bus paleistas ir kur
kreiptis. Iki šiol būdavo taip: pasibaigia bausmės laikas, jį paleidžia, tada jau jo problema, kaip
toliau gyventi. Nuo šiol stengiamasi padėti žmogui, susitvarkyti su problemomis.
Tarpininkaujame, kad jis gautų vienkartinę pašalpą (Druskininkuose – 128 eurus), taip pat
stengiamės padėti dėl maisto,
drabužių, apgyvendinimo.
– Naujoji tvarka veikia nepilną pusmetį. Ar jau teko ją išbandyti realybėje?
– Turiu septynis nuteistuosius:
keturi rengiami paleisti, o trysjau
paleisti. Gavo valynę ir drabužius, pašalpas sutvarkėme, tarpininkavome dėl dokumentų sutvarkymo, gerai, kad turėjo kur
gyventi. Vienas asmuo bus paleistas tik po metų, bet jau pradėjome darbą su juo. Jis įkalinimo įstaigoje praleido 12 metų, tai
jam adaptacija bus labai sudėtinga, todėl stengiasi mane įtraukti į šį procesą kuo anksčiau, nes
tai tikrai bus ilgas ir sudėtingas

darbas. Nėra paprasta, nes tie
žmonės nepasižymi didele motyvacija ir noru kažką keisti savo
gyvenime. Stengiamės jiems priminti, kad yra tokia pagalba, jog
galima dėl jos kreiptis.
– Gal jie skeptiškai vertina
šią pagalbą?
– Vienuolika metų dirbau Probacijos tarnyboje, visko esu matęs. Reikia stengtis. Jei pavyks
bent vienam, kuris priims šią pagalbą, padėti, tai jau bus gerai.
Grįžęs vienas žmogus pradžioje rodė iniciatyvą, paskui nebenorėjo, reikia bandyti prie jo vėl
sugrįžti. Čia toks darbas, reikia
kantrybės.
– Ką reiškia sąvoka „atstatyti santykius su artimaisiais“?
Kai žmogus nuteisiamas, nuo
jo nusigręžia giminės?
– Dažniausiai būna įvairių
problemų. Jei žmogus nuteisiamas dėl smurtinių nusikaltimų, tai dažnai smurtas būna
naudojamas šeimos narių atžvilgiu, šie dažniausia nuleidžia rankas ir stengiasi atsiriboti. Turime bendradarbiauti ir
su šeimos nariais, siekdami įrodyti, kad reikia padėti žmogui,
nes jis niekur nedings.
– Kuo skiriasi Probacijos
tarnybos ir ši tvarka?
– Probacijos tarnyboje dirbi su
lygtinai paleistais asmenimis.
Vienu atveju tu esi draugas, jam
padedi, o kitu atveju, kai pažeidžia bausmės sąlygas, privalu
kreiptis į teismą dėl jo grąžinimo
į įkalinimo įstaigą. Jei jis nusižengia tvarkai, tu privalai kreiptis, kad jis būtų izoliuotas nuo visuomenės.
– Ar turite pavyzdžių iš savo
patirties, kai pavyko, dirbant
su žmogumi, pasiekti pozityvių jo permainų? Ar tikite,
kad įmanoma iš kolonijos sugrįžusį žmogų pakeisti?
– Viskas įmanoma. Mano praktikoje buvo ne vienas toks atvejis. Labiausiai įsimintinas atvejis, kai žmogus skriaudė savo
žmoną, buvo smurtautojas, kėlė
aplinkinių nerimą, turėjo savyje daug pykčio ir buvo nuteistas. Jis išklausė elgesio korekcinę programą, bet atkrito, ir vėl
smurtavo prieš žmoną. Mes su
juo daug kalbėjomės. Žmogus
pasakė, kad pasibaigus probacijai, jis liko vienas su savo gyvenimu, jam pritrūko pagalbos.
Žmogus po mano taikytos priežiūros nustojo gerti, susitvarkė santykius su šeima, pradėjo
dirbti, susirado būstą. Dabar jis

Simon Schwarz, Vilniaus
arkivyskupijos
„Caritas“
Nuteistųjų
konsultavimo
centro
vadovas: „Džiaugiuosi,
kad Druskininkų savivaldybė pati aktyviai ieškojo
nevyriausybinės organizacijos, kuri galėtų padėti
bausmes atlikusiems asmenims. Ratnyčios Šv.
Apaštalo
Baltramiejaus
parapijos „Caritas“ noriai
atsiliepė į mūsų, Vilniaus
arkivyskupijos ir Druskininkų savivaldybės kvietimą ir šių metų kovo mėnesį pradėtas mūsų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Asmenų,
atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“, jis
tęsis iki 2023 m. pabaigos.
Projektas mums, vykdytojams, duoda galimybę kurti Iš pataisos namų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos įgyvendinimo darbo metodiką, kurią, pasibaigus projektui, galėsime įdiegti ir kitose savivaldybėse.
Tikimės, kad šis projektas bus pradžia ilgalaikiam bendradarbiavimui. Jau dabar galime drąsiai sakyti, kad Druskininkų
savivaldybėje pagalba kiekvienam, išėjusiam iš pataisos įstaigos, yra prieinama ir suteikiama. Druskininkų savivaldybės gyventojai gauna tą pačią kokybišką paslaugą, kurią gauna Vilniaus, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių gyventojai“.
Daiva Skripkiūnaitė,
Socialinės
paramos
skyriaus
specialistė:
„Žmonėms, kelis ar net
keliolika metų praleidusiems laisvės atėmimo
įstaigoje, grįžti į visiems
mums įprastą gyvenimą
nėra paprasta. Atsivėrus bausmės atlikimo
vietos durims, į laisvę jie
neretai išeina, slegiami
nerimo: ar pavyks susirasti darbą, kaip įveikti
turimas priklausomybes
ir psichologines problemas bei įsilieti į visuomenę? Jei per bausmės atlikimo metus nutrūko ryšiai su šeima,
dar viena nerimo priežastis – kur reikės gyventi?
Nuo 2021 m. Druskininkų savivaldybėje pradėta teikti palydimoji paslauga į laisvę grįžtantiesiems. Matome, kad ši paslauga tikrai reikalinga, nes jau gauti pranešimai dėl 7 paleidžiamų į laisvę asmenų.
Pagrindinis naujos paslaugos tikslas – padėti prisitaikyti
prie socialinės aplinkos, atkurti ir sustiprinti ryšius su artimaisiais ir giminaičiais, ugdyti gebėjimus spręsti kylančias
socialines ar kitas problemas, atgauti darbui reikalingus įgūdžius ar jų įgyti.“
puikiai tvarkosi gyvenimą.
– Kaip paveikti grįžusius iš
įkalinimo įstaigos?
– Manau, kad kiekvienu atveju
reikia ieškoti individualaus rakto. Kas atsitiko, kad jis iškrito,
kas atsitiko, jog jis pradėjo elgtis ne taip, kokie yra visuomenės nustatyti kriterijai? O tada,
radus raktą, reikia ieškoti, kaip
tą spyną atrakinti ir ieškoti vidinės motyvacijos, kodėl jam reikia keistis ir sugrįžti į įprastą gyvenimą. Gal jis turi šeimą, kuri
jam rūpi? Gal jam svarbi sveikata, kurią nori susitvarkyti, gal
jis dar nenori mirti? Reikia surasti tą kabliuką, ir, radus, už jo
kabintis. Žmogus geria dešimt
metų, jam pasako: nustok gerti! O tada ateina šimtai problemų – būstas, skolos. Ne visi nori
keistis. Reikia surasti vidinę motyvaciją. Sugrąžinti į visavertį
gyvenimą pavyksta vieną iš dešimties.
Stengiuosi tai daryti. Yra ir
žmogiškumo aspektas: jei žmogus rodo ženklus, kad jam reikia
pagalbos, tai stengiuosi, konsultuoju visais klausimais.
– Sugrįžusiam į laisvę sun-

ku susirasti darbą, daugelis
darbdavių nenori priimti buvusio zeko. Kaip įveikti šią
stigmą?
– Taip, yra toks nusistatymas, reikia dirbti švietėjišką
darbą. Visuomenė turi suprasti, jog mes tuos žmones uždarome, bet jie niekur nedingsta,
turės sugrįžti. Juos turime priimti atgal pagal vienokias ar kitokias taisykles. Nes, jei mes jų
nepriimsime, jų integracija praktiškai neįmanoma. Ar buvęs kalinys bus priimtas į darbą, priklauso ir nuo darbdavio, ir nuo
paties sugrįžusiojo motyvacijos.
Jei kalbėsime apie Druskininkų darbdavius, ne visi nusistatę prieš nuteistuosius. Tai suteikia vilties.
– Kokias pastebite darbo
su nuteistaisiais tendencijas
Lietuvoje?
– Kalbant apie procesą, tai einama link to, kad paleidimas
iš įkalinimo įstaigų turėtų tapti spartesniu, kad kuo mažiau
nuteistųjų būtų laisvės atėmimo
vietose. Ir aktyvi bei kryptinga
integracija į visuomenę.
Parengė Laimutis Genys
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Kūrybinis sūkurys į biblioteką atpūtė „Vėjų teatrą“
Įpusėjo Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomas projektas
„Knygos, kūrybos ir vaizduotės versmė“, jis turtingas
įvairių įdomiausių veiklų.
Siekiant supažindinti vaikus
su lietuvių poetų kūryba, teatru ir muzika, liepos 8 dieną
atvertas pagaminto namelio
trečiasis langelis. Geriausiai
pučiantis kūrybinis vėjas į
biblioteką „atpūtė“ profesionalų teatrą vaikams – „Vėjų
teatrą“.
Teatro dekoracijomis papuoštoje scenoje parodytas spektaklis-teatralizuotas koncertas
„Apie žuvis, ausis ir mamą“ pagal Mariaus Marcinkevičiaus
eilėraščius vaikams. Gausiai į
biblioteką susirinkusiems lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytiniams ir visiems žiūrovams prisistatę teatro aktoriai Martyna
ir Pijus, pakvietė paskaityti Mariaus Marcinkevičiaus knygelę „Maži eilėraščiai mažiems“.
Kūrybiški, muzikalūs aktoriai,
gyvai grodami pianinu, gitara ir perkusiniais muzikos instrumentais, kartu su žiūrovais
padainavo dainelę „Kad nebūtų nuobodu“. Atlikėjai vaikams
pasakojo istorijas, kurios pasibaigdavo smagiomis, visų atliekamomis dainelėmis.
Žiūrovai klausėsi istorijos apie
senelį, kuris keliavo, plaukė laiveliu, kol pasiekė marių krantą.
Vaikai buvo įtraukti į spektaklio
veiksmą ir sugalvojo istoriją, kaip
senelis, kuris gyveno prie marių, metė tinklus, žvejojo, pagavo žuvį ir išvirė skanią žuvienę.
Aktoriai kartu su vaikais dainavo ir linksmą dainelę apie senelį,
kurio ausys lapsi, pypkė papsi, o
dantys klapsi nuo šalčio.
Senelis nebuvo geras žvejys,
bet pačių linksmiausių, geriausių istorijų pasakotojas. Aktoriai
papasakojo istoriją apie šamą
ir linksmai apie jį su vaikais padainavo dainelę. Atnešus kibirą
arbatos, aktorė pasakojo, kaip
senelis jai padovanojo meškerę

Gausiai į biblioteką susirinkusiems lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytiniams ir visiems žiūrovams prisistatę teatro aktoriai Martyna ir Pijus/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

ir išmokė gaudyti istorijas. Visi
spektaklio žiūrovai įsivaizduojamomis meškerėmis „gaudė“
linksmas istorijas.
Istorijos keitė viena kitą. Visus sužavėjo pasakojimas apie
skraidančią žuvį – lyną, kuris
spektaklio metu „skraidė“ tarp
žiūrovų. Linksmą istoriją lydėjo smagi dainelė apie lyną. Norintys išmokti žvejoti spektaklio
žiūrovai aktorių buvo pamokyti, kaip iškelti meškerę, išsukti
ir gaudyti laimikį. Visiems linksmo juoko sukėlė aktoriaus „sužvejota“ kepurė.
Mažieji susidomėję išklausė atlikėjų pasakojamą istoriją
apie po ąžuolu stovintį mažytį namuką, po kiemą bėgiojantį mažytį šuniuką, prie židinio
sėdintį mažytį nykštuką, pirštukuose judantį mažytį pieštuką,
mažyčius eilėraščius rašantį ir paskaityti juos mažyčiams
vaikams prašantį nykštuką. Istoriją vainikavo linksma atlikėjų ir žiūrovų atliekama nykštu-

kų dainelė.
Pasitelkus teatro dekoracijas
ir įvairius muzikos instrumentus, visi padainavo smagią dainelę apie dieduką, prisivalgiusį
košės, sėdintį atsilošusį, kojomis „madaruojantį“ ir linksmai
dainuojantį bei senuką, kuris
nesukramto riešutų.
Įsimintina aktorių pasakojama ir atliekama istorija apie oro
lėktuvėlį, kuris skrenda ir burzgia, jame sėdi susivėlęs vadas,
tvirtai laiko šturvalą ir nuo veido vaiko lėktuvu skrendančias
nepirkusias bilietų muses. Įtaigiai kalbėjo „skrydžio kapitonas“, kuris mokė užsisegti saugos diržus ir, išskėtus rankas,
„skraidyti“. Apie šią istoriją, žiūrovams pritariant, padainuota
dainelė.
Vaikai klausėsi istorijos apie
žvejybą ir meškeres, užsimerkę įsivaizdavo, kad sėdi palapinėje prie ežero, bangos teliūškuojasi, skraido laumžirgiai,
o ežere gyvena didelė žuvis –

šamas.
Spektaklio žiūrovai buvo suskirstyti į 3 grupes. Vieni buvo
kuojos, kiti – didelės kuojos,
dar kiti – ešeriai. Visas gražus
„žuvyčių“ būrys plojo, linksmai
dainavo, trypė kojomis.
Smagaus, kupino istorijų ir
dainų
spektaklio-teatralizuoto koncerto atlikėjai pakvietė
žiūrovus paklausyti paskutinės
dainos – lopšinės. Vaikai atsipalaidavo, užsimerkė ir klausėsi jos, beveik miegodami.
Aktoriams už nuotaikingą, labai gerus prisiminimus palikusį renginį padėkojo žiūrovai ir
viešosios bibliotekos direktorė
Laima Žėkienė. Puikiems, muzikaliems, kūrybingiems, nuoširdiems atlikėjams Martynai
Gedvilaitei ir Pijui Narijauskui
ji įteikė atminimo dovanėles ir
palinkėjo kūrybinės sėkmės.
Spektaklis paskatino mažuosius žiūrovus skaityti knygeles, lavino vaikų vaizduotę, pamokė suprasti ir išreikšti mintis,

suteikė galimybę smagiai praleisti laiką. Mažieji žiūrovai,
buvę puikūs klausytojai ir dalyviai, po spektaklio pajuto didelę edukacinę naudą – gyvai aktorių pasakojamos istorijos bei
jų atliekama muzika, dainos, ritmas ir garsas vaikams svarbūs
pasaulio pažinimo elementai.
Spektaklio-teatralizuoto koncerto metu žiūrovai turėjo galimybę ne tik klausytis, bet ir
kartu kurti istorijas, judėti, dainuoti. Išgirsti nesudėtingi testai
jiems įsimins ilgam ir „švilpaus“
galvose dar ne vieną dieną.
Projekto veiklos tęsiamos.
Liepos 14 d. jaunųjų skaitytojų
laukia susitikimas su restauratoriumi, knygrišiu Rimu Supranavičiumi ir edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Rišu knygelę“.
Projektą finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir Druskininkų
savivaldybė.
Druskininkų viešosios
bibliotekos informacija

Taksi iškvietimas!

Mūsų klientams — geriausios kainos pasiūlymas!

Tel. 8 678 19907

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

Statome karkasinius namus, pirtis, kalame dailylentes.
Tel. 8 622 33034
Atliekame buto remonto darbus: dažome, glaistome, klojame plyteles, dedame laminatą. Tel. 8 628 54405

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

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
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„Saulės“ mokykloje – krepšinio fiesta
Valstybės dienai paminėti

„Naktinio krepšinio 3x3“varžybų nugalėtojai ir prizininkai/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Renata Jaskelevičienė
„Saulės“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė, išgyvenusi antrąjį nuotolinio mokymo etapą,
savo veiklas ir darbus persitvarkiusi pagal naujus ypatumus, susitvarkiusi su kilusiais iššūkiais, džiaugėsi
birželio-liepos
mėnesiais
pradėjusi įgyvendinti anksčiau suplanuotas veiklas bei
įsipareigojimus. Vienas iš jų
– tęsti fizinio aktyvumo skatinimo projektą „Sportuoju.
Keliauju. Atrandu“, pradėtą
vykdyti 2020 m. ir viso truksiantį trejus metus (Projektas
SRF-SIĮ-2020-1-0249. „Sportuoju. Keliauju. Atrandu“
bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, jį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija ir Švietimo mainų
paramos fondas).
Taigi liepos 6 d. organizavome renginį, skirtą Lietuvos
Valstybės ir Tautiškos giesmės
dienai paminėti – tądien mokykloje buvo organizuotas „Naktinis krepšinis 3x3“. Vyrų trejetų

varžybose krepšinio aikštelėje susigrūmė šešios komandos:
„Bembiai“, SK ,,Planas“, mišri tėvų ir vaikų komanda (kapitonas K. Večkys), KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės
109-osios kuopos karių-savanorių, buvusių mokyklos mokinių komanda „Jaunimas“, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčios komanda „Avilys“.
„Naktinis krepšinis“ sukvietė
ne tik šios sporto šakos, laikomos Lietuvos pasididžiavimu,
aistruolius bei žaidėjus. Stadione vykusiame renginyje matėme daug krepšinį mėgstančių
bei palaikančių žiūrovų, ko gero,
pasiilgusių judrių, smagių, daug
emocijų dovanojančių renginių
– ir vaikų, ir jaunuolių. Susirinkusieji į renginį turėjo galimybę
pasivaržyti ir dėl tautine simbolika papuošto prizo – tereikėjo
tapti tuo laiminguoju, kurio registracijos numerį ištars pernai
surengtų varžybų nugalėtojų
komandos kapitonas. Tokiu prizu tą vakarą džiaugėsi moksleivis Mangirdas, visus nustebinęs
ir žiniomis apie krepšinį.
Pastebėti bei apdovanoti buvo
ir patys jauniausi krepšinio žaidėjai, kurie savo komandą (tė-

Mūrijame, dengiame stogus, atliekame vidaus darbus.
Tel. 8 662 54809
Reikalingi meistrai ir pagalbiniai darbuotojai išorės
statybos darbams atlikti. Tel. 8 622 44741

čių ir vaikų) pavadino ,,NBA2“
– jie galės emocijas išlieti kartodrome „Snow Kart“. Visi „Naktinio krepšinio 3x3“ dalyviai buvo
apdovanoti atminimo medaliais,
na, o patys geriausieji – ir vėl
„Bembių“ komanda! – šventine
vakariene restorane „Dangaus
Skliautas“.
Sportas vienija, buria, pažadina patriotiškumą, kovos dvasią,
pasididžiavimo jausmą – varžybų pertraukoje, 21 val. buvo
tradiciškai sugiedotas Lietuvos
himnas, privertęs stipriau plakti kiekvieno iš mūsų širdį, o bendruomenės narių mintys, tikiu,
nuskriejo į Tokijo olimpiadą, kurios dalyviams buvo siunčiamas
didžiausias palaikymas.
Už pagalbą, įgyvendinant
renginį, ypatingai esame dėkingi
restorano
„Dangaus
Skliautas“ vadovui Arminui Lazauskui, kitiems rėmėjams:
„Gero skonio krautuvėlei“ ir jos
vadovui Rokui Bingeliui, Druskininkų savivaldybės tarybos
nariui Liudui Vaisietai (padovanoti du kuponai į kartodromą
„Snow Kart“), taip pat Druskininkų Sporto centrui, Druskininkų visuomenės sveikatos
biurui, krepšinio teisėjams –
Karauskui ir Janulevičiui.
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Renginiai
Liepos 16 d. 17 val. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) Olego Katenskij tapybos darbų parodos „Variacijos“ atidarymas
Liepos 15 d. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) 21.30
val. XIX tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ filmas „Tapytojas ir vagis“
Liepos 16 d. Druskininkų gydyklų parke festivalio „Kino pavasaris“
projektas „Kino karavanas“ nemokami lauko kino seansai: 17 val. filmas „Vampyriukas“ (rež. Joann Sfar, Prancūzija, 2020, įgarsinta lietuviškai); 19 val. filmas „Žmonės, kuriuos pažįstam“ (rež. Romas Smulkis, Lietuva, 2020, N-13, lietuvių k.); 21.15 val. filmas „Triumfas“ (rež.
Emmanuel Courcol, Prancūzija, 2020, N-13, subtitrai lietuvių k.)
Liepos 17 d. 18 val. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)
„Vilniaus baleto“ stovyklos finalinis koncertas „Baleto vasaros Druskininkuose“. Choreografiją kurs ir baleto variacijas repetuos choreografas Jurijus Smoriginas
Liepos 17 d. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) turėjęs
vykti Lauko kino maratono filmas „Knygų klubas“ perkeliamas į rugsėjo 4 d. 21.30 val.
Liepos 17 d. 19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje XIX tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ koncertas. Gros rankinių varpelių ansamblis
„Arsis“ (Estija). Programoje – Claude-Michel Schönberg, P. I. Čaikovskij, P. Mascagni, G. Fr. Händel, Fr. Liszt, J. S. Bach kūriniai, estų
liaudies dainos (aranžuotės T. Kõrvits)
Liepos 17 d. Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangų bažnyčioje sakralinės muzikos koncertas „Oratio Dominica: Kiprijonas
Bazilikas ir evangeliškosios himnodijos keliai“. Koncertuos vokalinis ansamblis „Jerycho“ (Lenkija), sakralinės muzikos grupė „GŠ Ansamblis“ (Lietuva), senosios muzikos ansamblis „Morgaine“ (Vokietija, Lietuva, Lenkija). Projekto vadovas ir dirigentas Bartosz Izbicki
Liepos 18 d. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) 21.30
val. Lauko kino maratono filmas „Ačiū už Jūsų tarnybą“
Liepos 22 d. 17 val. Druskininkų viešoji biblioteka (V. Kudirkos g.
13) kviečia į knygos „Bravo estradai!“ pristatymą. Knygą pristatys knygos autorė, žurnalistė Inga Liutkevičienė. Renginyje dalyvaus vienas
iš knygos herojų, druskininkietis Mikas Suraučius. Prisiminsime ir padainuosime lietuviškais šlageriais tapusių dainų, kurių žodžius mokame visi. Pažadame, bus linksma!
Liepos 23 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M.
K. Čiurlionio g. 37) – parodos „Gėlė iš atviruko. Dailininkui Rimantui Laniauskui (1937-2014) atminti“ atidarymas ir paskaita apie Lietuvos Išeivijos dailę. Lektorius – VDA doc. ir vitražo dailininkas Židrūnas Mirinavičius
„Fortepijono muzikos vasara Druskininkuose“ M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35):
Liepos 14 d. 19 val. koncertuos Birutė Vainiūnaitė
Liepos 17 d. 16 val. koncertuos Neringa Valuntonytė
Liepos 21 d. 19 val. koncertuos Rokas Valuntonis

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų
paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Iki liepos 17 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) veiks Artūro Makštučio-Maksimiliano skulptūrų paroda „Kosmonautų gatvė“
Iki liepos 31 d. Druskininkų viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių
paroda „Istorija, kuria didžiuojamės“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienai
Iki liepos 31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27)
veiks Monikos Večkienės tapybos paroda „Apie mane“
Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda
Iki rugsėjo 5 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Audronės Zupkienės paroda „Siuvinėtas Čiurlionis“

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

Pabėgėlius apgyvendinusioms savivaldybėms –
„TikoTiks“ centro pagalba
Lietuvą ištikusios pabėgėlių
krizės problemas yra priverstos spręsti beveik visos Alytaus regiono savivaldybės,
kurioms vyriausybės pavedimu tenka apgyvendinti nelegaliai iš Baltarusijos į Lietuvą
patekusius migrantus. Ne tik
apgyvendinti, bet ir aprūpinti būtiniausiais reikmenimis.
Ieškodamos išeičių iš šios
sudėtingos situacijos, savivaldybės pagalbos kreipiasi ir į
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pakartotinio daiktų
naudojimo centrą „TikoTiks“.
„Pirmo prašymo sulaukėme
iš Lazdijų rajono savivaldybės.
Čia apgyvendintiems pabėgėliams parūpinome įvairios patalynės: pagalvių, antklodžių,
užvalkalų ir paklodžių. Sulaukę prašymo, per vieną parą sukomplektavome ir atidavėme
beveik pusę tonos daiktų. Jie –
ne nauji, bet išskalbti, sutvarkyti, tinkami naudoti“, – pasakojo
Agnė Jučienė, ARATC Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio
naudojimo padalinio vadovė.
Į šį „TikoTiks“ centrą administruojantį padalinį jau kreipėsi ir Alytaus rajono savivaldybės, Raudonojo kryžiaus
draugijos atstovai, ieškantys
drabužių bei avalynės sulaikytiems pabėgėliams, kurie
mūsų valstybės sieną nele-

Savivaldybių apgyvendintiems pabėgėliams atiduodami į daiktų mainų punktus „Mainukas“ atnešti, tekstilės konteineriais surinkti ir „TikoTiks“ centre sutvarkyti drabužiai bei
patalynė/ARATC archyvo nuotrauka

galiai kirto turėdami minimalų
kiekį asmeninių daiktų.
„Drabužių turime tikrai pakankamai ir galime jų parinkti pagal pateiktus poreikius: vyriškų,
moteriškų, skirtų vaikams. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai gali atvykti ir patys pasirinkti drabužių. Patalynę
šiuo metu jau esame atidavę
visą, kiek turėjome, tad, prireikus, jos reikėtų palaukti“, – sakė
A. Jučienė.
Savivaldybių apgyvendintiems
pabėgėliams atiduodami į daik-

tų mainų punktus „Mainukas“
atnešti, tekstilės konteineriais
surinkti ir „TikoTiks“ centre sutvarkyti drabužiai bei patalynė.
Pakartotinio daiktų paruošimo
naudojimui centras „TikoTiks“
Alytaus rajone esančiame technologijų parke veikia jau trečius
metus. Jame tvarkomi iš gyventojų surinkti įvairūs daiktai, kurie
vėliau vėl atiduodami tolesniam
naudojimui.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija
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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“!

Užuojautos
Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus. (B. Brazdžionis)

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam
vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Zitą Joaną Jančiauskienę.
Telydi Jus ir Jūsų artimuosius stiprybė šiuo sunkiu metu.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam
broliui, nuoširdžiai užjaučiame Laimą Ražienę ir artimuosius.
Telydi jus stiprybė šiuo sunkiu metu.

Druskininkų savivaldybė
Nežadinkite manęs nei ašara, nei sielvarto rauda,
aš pavargau ir pailsėti noriu...
Palaiminkite amžinąjį miegą prisiminimais ir malda...
Mirus mylimai Mamai Adonai Keskiūlai,
nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Alubauskienę.
M. K. Čiurlionio g. 83 gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame Danguolę Tumienę,
mirus mylimam broliui. Telydi Tave paguoda ir
dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Albina, Albinutė, Rita
Palinguoki vėjau diemedžio šakelę,
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
prisikelti amžiams aš nebegaliu.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą
nuoširdžiai užjaučiame bendrijos pirmininkę
Zitą Jančiauskienę, netekusią mylimo vyro.
LPS „Bočiai“ Druskininkų miesto
bendrijos nariai
Negrįžtamai išeina artimieji...
Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
Nuoširdžiai užjaučiame Dalę Jakšaitienę
dėl mylimo brolio mirties.
D. Mikelionienė, M. ir V. Juktoniai,
D. ir J. Dambauskai, A. ir V. Kudarauskai
Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome.
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Mirus Zofijai Jonienei,
nuoširdžisi užjaučiame vyrą Gediminą,
sūnus Rimantą ir Virginijų su šeimomis.
Sodo kaimynai Kraučeliai,
Javarauskai, Žūkai

Išėjo žmogus, kurio
pasiilgsime kaip savęs
pačių.
Nes išėjo mūsų dalis...
Iš visos širdies dėkojame Druskininkų savivaldybės vadovams, Druskininkų bažnyčios klebonui,
Švietimo centrui, Druskininkų „Bočiams“ ir TAU
klausytojams, giminėms,
kaimynams,
bendradarbiams, laidojimo namų
„Okona“ darbuotojams, visiems kartu ir kiekvienam
atskirai už daugybę užuojautos žodžių, už maldas,
giesmes, už tai, kad buvote šalia, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį, brolį
Joną Juozą Jančiauską.
Žmona Zita,
sūnus Arūnas,
dukros Danguolė ir
Virginija,
sesuo Marija

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
nors grįžti ten skubėsit su viltim.
Su liūdesiu palydėjome į paskutinę kelionę mylimą
Zitos Jančiauskienės vyrą.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Skavičienę
dėl mylimo brolio Romualdo netekties,
telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
DNSB „Gojus“ bendruomenė

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams, kaimynams,
Lenkų bendruomenės nariams, visiems pažįstamiems, į paskutinę kelionę išlydint sūnų Michailą.
Motina ir brolis

Druskininkų savivaldybė
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų…
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Nutrūkus mylimo vyro Gyvenimo gijai,
nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų „Bočių“ pirmininkę
Zitą Joaną Jančiauskienę.
„Mano Druskininkai“ redakcija
Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
į rūkų bedugnes, į gilias marias,
iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. (F. Kirša)
Nuoširdžiai užjaučiame Vidą Kuckailienę,
mylimai Mamytei mirus.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomenė
Seno sodo taku iškeliavai, Mama, iškeliavai,
Tavo meilės kupinos sodžiaus kerčios
tyliai šnabždės: „Mano vaikeliai, mano vaikai...“
(Just. Marcinkevičius)
Mirus mylimai Mamai, užuojautos žodžius tariame
Virginijai Amšiejienei.
Druskininkų gidų asociacija
Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
liko skausmas, širdis sužeista.
O gyvent ir toliau privalai,
leidus laikui paguosti Tave.
Dėl mylimo sūnaus Michailo mirties nuoširdžiai
užjaučiame mamą Danutą ir brolį Donatą Klipčius.
Dabintos g. 11 namo gyventojai
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...
Dėl mylimo vyro, senelio Vytauto Vilio mirties
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juliją,
dukros Audronės ir sūnaus Mindaugo šeimas.
Liūdime kartu su Jumis!
Druskininkų „Bočiai“
Pasaulis, kurio nebėra, pasaulis, kuris jau praėjo,
dar kartais sugrįžta veidais, dar kartais sugrįžta vardais
ir bando lyg vėtroje gęstantis laužas sušildyt mane atmintim...
Mirus Monikai Burbienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Alfonsą ir dukrą Žydrūnę.
Druskininkų g. 10 namo gyventojai
Tokia žmogaus lemtis – plykstelėti ir vėl užgesti.
Tokia žemiška būtis...Savo artimųjų netekti.
Mirus Monikai Burbienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą
Žydrūnę, vyrą Alfonsą ir visus artimuosius bei gimines.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.
Sodų bendrijos „Papartis“ 10-osios
ir 14-osios gatvių kaimynai
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,
mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Rimantą Jonį ir artimuosius.
Bendrijos „Saulutė“ (Vytauto g. 4) gyventojai
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2021.07.16 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?
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 10.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 (Ne)emigrantai.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:20 „Ilsėkis ramybėje“ departamentas.
23:55 Tai tik pasaulio pabaiga.
01:35 (Ne)emigrantai.
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 „Nerealieji 2“.
21:55 „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“.
23:45 „Draugiškas seksas“.
02:00 „Linkėjimai iš Paryžiaus“.
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 „Volfas Engelman nealkoholinis“ Tarptautinė aludarių šventė.
21:30 Ištroškę greičio.
00:05 Ačiū už Jūsų tarnybą.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu”.
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“.
17:00 Info diena.
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17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirtinas ginklas 4.
00:00 Neramumai Bronkse.

2021.07.17 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Dainuok.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Stichinio gaisro analizė.
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 Atostogos.
00:40 „Ilsėkis ramybėje“.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
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 Arabija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė Arabija“.
12:35 „Netikras princas“.
14:25 „Stebuklingas sezonas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Planas tėčiui“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 „Planas tėčiui“.
22:00 „Svarbiausios valandos“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Svarbiausios valandos“.
00:15 „Tūnąs tamsoje“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
10:00 Avelės ir vilkai.
11:35 Laukinių žmonių medžioklė.
13:40 Paskutinės atostogos.
15:55 Naujokė.
17:55 Žalia šviesa.
18:30 Žinios.
19:30 Medžioklės sezonas atidarytas.
21:15 Tėtukas namie.
23:10 Gidas vienišiams.
01:20 Diktorius.

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 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 „Skrydis per Atlantą”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Kova už būvį“.

11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 Kaukės.
22:00 Susikaupk.
00:10 Invazija.

2021.07.18 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.
12:00 Metų laikai Japonijoje.
12:50 Salų gamtos slėpiniai .
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.
21:50 Paniurėlis Olafas.
23:20 Hindenburgas.
01:20 Atostogos.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas. Vasara“.
09:30 „Lobių planeta“.
11:15 „Mažiausi iš mažiausių.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Mažiausi iš mažiausių“.
12:40 „Marlis ir aš: šuniukų metai“.
14:35 „Jausmų vandenynas“.
16:10 „Kobra 11“.
17:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Persis Džeksonas. Monstrų
jūra“.
21:45 „Sicario 2. Kartelių karai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Sicario 2. Kartelių karai“.
00:05 „Ričardas Liūtaširdis“.
06:20 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
06:50 „Bunikula“.
07:20 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:20 „Tomas ir Džeris“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Urfino Džiuso ir mergaitės
Elės nuotykiai.
11:40 Svečiai palėpėje.
13:25 Policininkai ir Robersonai.
15:20 Šokis hip-hopo ritmu.
17:20 Teleloto.
19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų
kerštas.
22:25 Kaliniai.
01:25 Drilbitas.

2021 07 18 Sekmadienis
07.00 „Žiedas su rubinu”.
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 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 Lietuvos galiūnų
čempionato I etapas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
II etapas.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:45 Susikaupk.

2021.07.19 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.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Pasaulio puodai.
19:30 Totorių metams.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas.
22:55 Skyrybų vadovas draugėms.
23:40 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Nusikaltėlis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nusikaltėlis“.
00:15 „Bulis“.
06:10 „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 Išžudyti visus.
00:25 „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“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk”.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai”.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „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!“.
22:45 „Mirtinas ginklas“.
23:45 „Legendų biuras“.
00:55 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.

2021.07.20 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 Ištikimybės žiedas.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Pasaulio puodai.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas.
22:55 Skyrybų vadovas.
23:40 Įstatymas ir tvarka.
00:25 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“.
12:20 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“.
22:00 „Keršytojas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Keršytojas“.
00:05 „Bulis“.
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.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Snaiperis. Palikimas.
00:35 „Strėlė“.
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05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
20.00 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“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „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 Pranaši pozicija.
22:50 Ateities pasaulis.
01:30 „FTB“.

2021.07.21 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 Pasaulio puodai.
19:30 Istorijos perimetrai.
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.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Gabalėlis dangaus“.
22:25 „Vikinglotto“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Gabalėlis dangaus“.
00:15 „Bulis“.
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“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Kitas pasaulis 4. Pabudimas.
00:15 „Strėlė“.

05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
20.00 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“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „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 Persekiotojas.
22:45 Pranaši pozicija.
00:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.07.22 d.
Ketvirtadienis
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 Istorijos perimetrai.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Pasaulio puodai.
19:30 Jūrų Lietuva.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas.
22:55 Skyrybų vadovas draugėms.
23:40 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Veranda.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Įstatymus gerbiantis pilietis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Įstatymus gerbiantis pilietis“.
00:10 „Bulis“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Saldus kerštas.
00:25 „Strėlė“.

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(„CE“ kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose. Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
20.00 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“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „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 Sukeisti žudikai.
22:50 Persekiotojas.
00:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Neravų g., šalia statomos „LIDL“ parduotuvės atidaryta
nauja siuvyklėlė.
Maloniai prašome apsilankyti ir pasisiūti naują arba
atnaujinti jau turimą drabužį!
Kontaktai: Neravų g. 4, Druskininkai
Tel. 8 629 17647

Pasiūlymas ikimokyklinio ugdymo
pedagogo padėjėjo specialistams
Diplomas eksternu!
Jeigu turite darbo patirties, žinių ir įgūdžių, bet neturite tai įrodančio dokumento, siūlome jį įgyti VšĮ „Profesijų spektras“ suaugusiųjų mokymo centre jau dabar!
Sėkmingai išlaikęs egzaminą, asmuo gauna profesinio mokymo
diplomą, galiojantį Europos šalyse!
Konsultacija ir registracija:
tel. (8 313) 60369
el. paštu: 5_spektras@goda.lt
Mus rasite Sveikatos g. 3, Druskininkai

Perku šaltkalvio spaustuvus ir priekalą.
Tel. 8 610 48759

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 687 93693
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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
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Parduodamas 22 arų namų valdos
sklypas naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Perku gręžimo stakles
ir kompresorių.

Tel. 8 610 48759

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
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

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

Pamesti akiniai
„Ratnyčios“ soduose,
Raigardo ar Rūtų g.
Tel. 8 687 20690
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

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia
prisijungti prie laiptinių valymo komandos!
Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas,
noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po
bandomojo laikotarpio.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

PARDUODAME

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

Tel. 8 620 65577

Dainavos žynys
Būrimai telefonu

Tel. 8 608 33221

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

15

2021 m. liepos 15 d.

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

Parduodu kambarį Gardino g. 80.
Kaina – 4300 Eur. Tel. 8 679 22963
Parduodamas 50, 15 kv. m, 2
kambarių butas Liškiavos g. 9.
Reikalingas remontas. Namas
nerenovuotas. Aukštas 3 iš 5.
Kaina – 44 000 Eur.
Tel. 8 606 04614
Parduodamas 51 kv. m, tvarkingas 2 kambarių butas Šiltnamių
g. 30. Aukštas 9 iš 9, namas
renovuotas, už renovaciją yra
sumokėta. Kaina – 49 000 Eur.
Tel. 8 606 04 614
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
Parduodamas 3 kambarių, 71, 18
kv. m butas su židiniu, 9 aukšte
iš 10, Ateities g. Kaina – 69 000
eurų. Tel. 8 687 37575
Parduodu 3 kambarių tvarkingą,
suremontuotą 70, 4 kv. m butą 4
aukšte iš 5-ių, mūriniame name,
Ateities g. Kaina – 67 tūkst. eurų.
Tel. 8 628 65033 ir 8 617 54527
Parduodamas 9 arų namų valdos žemės sklypas Baltašiškėje,
Miciūnų g. 17. Atlikti kadastriniai
matavimai. Tel. 8 674 20701
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 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. Ir Viečiūnuose, sodų
bendrijoje „Papartis“, 27-oji g. 19
parduodamas 6 arų sodo sklypas
su neįrengtu nameliu, yra didelis
rūsys. Tel. 8 615 51873
Parduodamas 65, 38 kv. m,
3 kambarių butas, 12 km nuo
Druskininkų. Yra balkonas, rūsys.
Tel. 8 685 85598
Parduoda garažą prie JUC (buvusios katilinės).
Tel. 8 641 53929
Parduodamas dviejų aukštų
namas – 140 kv. m, 15 arų

sklypas Miglos g., Jaskonyse.
Tel. 8 686 35701
Parduodamas mūrinis, dviejų
aukštų, 72 kv. m ploto sodo namelis, Jaskonių kaime, Rožių g.
7. Sklypas – 6, 2 arų. Šildymas
kietu kuru, elektra trifazis ir vietinės komunikacijos. Kaina – 28
000 Eur. Tel. 8 606 04614
Parduodamas medinis, 30 kv.
m ploto sodo namelis Jaskonių
kaime, Bočių g. 4. Sklypas – 5, 9
arai. Kaina – 19 000 Eur.
Tel. 8 606 04 614
Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš
5) parduodamas 4 kambarių butas su balkonu ir sandėliuku. Ideali vieta ir išplanavimas šeimai.
Saugi ir rami kaimynystė. Kaina
68 000 Eur. Tel. 8 604 69399.

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 2-3 kambarių butą už
adekvačią kainą, visi skelbimai
peržiūrėti. Tel. 8 627 74261
Pirkčiau garažą Baltašiškėje, gali
būti apleistas. Tel. 8 628 75156
Perku žemės sklypą, sodybą
gražioje vietoje: prie upės, ežero,
miško. Tel. 8 604 73616
Nupirkčiau garažą Druskininkuose, „Ratnyčios“ garažų bendrijoje. Tel. 8 699 83835

Nuoma
Išnuomoju garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 625 55009
Suremontuotas, erdvus dviejų
kambarių butas Gardino g., nuomojamas ne trumpiau nei dviem
paroms – 60 eurų. Ilgiau nei 5
paroms – kaina derinama.
Tel. 8 650 87711
Nuomoju garažą M. K. Čiurlionio
g. 102, „Miškų urėdijos“ kiemelyje. Tel. 8 686 59764
Išnuomoju 1 kambario butą Ateities g. Tel. 8 608 15123

Išsinuomotų

Parduodamas vasarnamis su
35 arų namų valdos sklypu – 6
km nuo Druskininkų. Asfaltuotas
privažiavimas, elektra, šalia du
ežerai. Kaina – 25 000 Eur.
Tel. 8 602 28830

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

Parduodamas 4, 90 ha žemės ūkio
paskirties sklypas Lazdijų rajone.
Bendram plote yra 1,00 ha vandens
telkinys. Yra leidimas žvejoti žymėtais tinklais. Geras privažiavimas.
Teirautis tel. 8 621 23683

Transporto priemonės ir jų
dalys

Parduodamas dviejų aukštų
namas su garažu, šiltnamiu Jaskonyse, Druskininkų sav. Arba
keičia-mas į butą Druskininkuose,
Veisiejuose, Neravuose, siūlyti
įvairius variantus.Tel. 8 655 61693
Parduodamas 4 kambarių (72,
45 kv. m) butas, 4 aukšte iš 5,
Liškiavos g. Kaina – 63 000 Eur.
Tel. 8 618 13799
Viečiūnuose parduodamas 22
arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje),
puikus privažiavimas. Kaina – 17
500 Eur, derinama, yra daugiau
sklypų. Tel. 8 624 69222
Lazdijų rajone, Gudeliškių kaime
parduodu sodybą su 10 ha žemės arba keičiu į dviejų kambarių
butą Druskininkuose. Kaina – 47
000 Eur. Tel. 8 698 84379
Parduodamas 4 kambarių (73 kv.
m) butas Liškiavos g., 4 aukšte iš
5. Kaina – 65 000 Eur. Parduodamas 2 kambarių (50 kv. m) butas
Ateities g., 1 aukšte iš 5.Kaina –
53 000 Eur. Tel. 8 658 85358

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
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Parduodu automobilį „VW PASSAT“: 1,9 l, 81 kW, 2000 m. 9
mėn., dyzelis, TA iki 2021-12-23
d. gera būklė, nėra rūdžių, yra
kablys. Kaina – 1600 Eur.
Tel. 8 616 46794
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 ir kultivatorių,
vežimą guminiais ratais, gręžimo
stakles ir kompresorių.
Tel. 8 688 80537

Įvairūs daiktai
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, kaina – 40 Eur,
moteriškas dviratis – 25 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina
– 70 Eur. Tel. 8 616 48116
Pigiai parduodu plieninius vamzdžius – 100 mm skersmens.
Tel. 8 685 59247
Ąžuolinės taburetės.
Tel. 8 618 20125
Nauja duonkepė – 20 Eur, foto
didintuvas „Crocus“ – 20 Eur,
medžio tiesinio pjovimo staklės –
100 Eur. Tel. 8 682 93253
Perdengimo plokštės: 6-1,5 m, 4
vnt. po 90 eurų. Motociklininko
šalmai, 3 vnt. nuo 15 iki 50 eurų.
Suvirinimo aparatas (elektrodais)
– 30 eurų. Tel. 8 685 10884
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 knyga apie
Lietuvą“. Tel. 8 689 26393
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
Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 m,
kaina – 35 Eur. Šaldytuvas „Snaigė RF390“, 3 kameros, A klasė,
aukštis – 2 m, kaina – 125 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
Parduodami krosnies kokliai, naujas čekiško kristalo šviestuvas,
auto keltuvas (šoninis), el. lygintuvas (pramoninis), kavos aparatas,
ultravioletinių spindulių lempa
(nauja), el. verpimo prietaisas,
pjovimo diskai (dideli), foto aparatas „Zenith“, įvairios vinys, plastikinės durys, šachmatų stalas
su didelėmis figūromis, tarybiniai
rubliai, plytos. Tel. 8 676 07794
Parduodu dviračius, kaina nuo
20 iki 50 Eur. Tel. 8 685 10884

Perka įvairius daiktus
Perku šaltkalvio spaustuvus ir
priekalą. Tel. 8 610 48759
Brangiai perku pjautą medieną:
lentas, tašus (bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830
Perku audio kasetes, vinilines
plokšteles. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 14096
Perku naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas, snieguoles, senelius, lėles,
meškiukus. Tel. 8 651 89996

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

Rasta
Rastas raktas prie Veisiejų g.
18 namo, šalia lopšelis-darželis
„Žibutė“, automobilių stovėjimo
aikštelė. Tel. 8 600 38411
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
Rastas elektroninis prietaisas prie
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos.
Tel. 8 (313) 53352 ir 8 606 33731
Viečiūnuose, prie Jaunystės g. 3
namo rasti raktai. Tel. 8 628 45199

Ieško darbo
51 m. moteris ieško darbo, gali
tvarkyti namus, padėti buityje.
Tel. 8 677 86431
30 m. vyras ieško papildomo darbo. Tel. 8 607 68938
46 m. vyras ieško darbo statybų
sektoriuje, siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 627 02119
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

Dovanoja
Atiduodame smalą (Grūto kaime). Tel. 8 682 93253

Žemės ūkio produkcija
Šių metų šienas (ryšuliais), didelis kiekis, 5 km už Alytaus.
Tel. 8 696 47260

Reikalinga

Dovanojami kačiukai: pilkai rainas
kačiukas ir juodai balta katytė.
Gimę gegužės mėn. 5 dieną, šiuo
metu yra visiškai savarankiški. Ėda
sausą ir šlapią maistą, reikalus
atlieka smėlio dėžėje. Kviečiame
paimti Jūsų būsimą draugą, galime
atvežti į namus. Tel. 8 610 02528

Reikalingas kvalifikuotas traktorininkas pastoviam darbui žemės
ūkyje. Tel. 8 629 12345

Atiduodamas nuimtas šiferis,
mediena – malkoms, kūrenimui.
Tel. 8 615 43483

Reikalingi darbininkai žemės
ūkyje, kuriame auginamos uogos
ir vaismedžiai. Tel. 8 616 77567

2, 5 mėn. rainą, gražią, mielą
katytę. Tel. 8 638 70199

Reikalingas meistras nugriauti
seną ir pastatyti naują kaminą.
Tel. 8 626 49968

4 mielus, žaismingus, gražius
katinėlius. Tel. 8 628 11440
2 mėn. mielus kačiukus.
Tel. 8 638 70199

Miškas, mediena, malkos

Dovanoju mielus 2 mėn. kačiukus, juodai balti. Tel. 8 681 42788

Beržinės, alksninės, pušinės
kapotos malkos. Tel. 8 650
20402 ir 8 636 76029

Dovanoju labai gražius juodai baltus kačiukus, kačiukams šiuo metu
2 mėnesiai. Tel. 8 682 40545

Pamesti buto raktai su mėlynu karabino pakabuku mieste,
Kalviškių mikrorajone. Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų
portale www.manodruskininkai.lt

