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Nemokamas

Dainavos krašto folkloro šventė:
beveik trys dešimtmečiai autentiškumo,
natūralumo, meditacijos

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Susitikime su
sveikatos apsaugos
ministru A. Dulkiu –
aktualūs sveikatos
apsaugos sistemos
klausimai
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Praūžė
„JUC naktinis
krepšinis 3×3“
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„Snow Arenoje“
treniravosi
geriausia pasaulio
kalnų slidininkė,
žiemos pramogų
jau ieško ir turistai
Dainavos krašto folkloro šventės žiūrovus ir šiemet nudžiugino Druskininkų folkloro ansamblis „Stadałėłė“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jau beveik trisdešimt metų
pirmąjį rugpjūčio savaitgalį po įvairias Druskininkų erdves pasklinda ryškiais, rankomis siuvinėtais tautiniais
kostiumais išsipuošę žmonės, o gatvėse ir parkuose
girdimos subtilios ir švelniai
melancholiškos mūsų močiučių senosios dainos. Pramogų aikštėje visi, kas netingi,
trypia polkutę ar sukasi valsiuko ritmu. Praėjusį savaitgalį mūsų mieste šurmuliavo
ir liaudiškomis melodijomis
skambėjo 28-oji „Dainavos
krašto folkloro šventė“. Šįmet, po karantino, ji atnaujinta, pasipildyta naujomis
veiklomis, viliojančiomis kūrybinėmis dirbtuvėmis ir atlikėjais, pasiilgusiais bendravimo su žiūrovais.
Tris dienas trukęs renginys ne
tik subūrė liaudies muzikos mylėtojus, bet ir pateikė labai įvairią programą, kuri pritrauktė ne
tik vietinę bendruomenę, bet ir
kurorto poilsiautojus. Ypatingas
dėmesys buvo skirtas choreografiniam ir instrumentiniam folklorui, į gausų šventinį renginį
atvyko per 10 skirtingų kapelų ir
folkloro kolektyvų iš įvairių etnografinių regionų.
Į „Kapelijų grajų“ pakvietė profesionalios instrumentinio folkloro grupės „Sutaras“, „Ratilai“
bei ansamblių „Viešia“, „Nalšia“
instrumentinės grupės, koncerto metu pristatę įvairių Lietuvos

etnografinių regionų tradicinius
muzikos instrumentus – kankles, daudytes, ragus, dūdmaišį.
„Susiedų pasdainavimų, patancavojimų“ vakare dainavo
Druskininkų folkloro ansambliai
„Stadałėłė“, „Serbenta“, „Diemedis“ iš Kalvarijos, „Rags“ iš
Pasvalio, Lazdijų „Dziedukų“ ir
Varėnos Šaulių kapelos ir kiti.
Kaip teigė šios šventės sumanytoja ir organizatorė Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė, pirmąkart
šventėje buvo surengtos viešos
instrumentinio ir choreografinio
folkloro kūrybinės dirbtuvės, kuriose žaidybine forma pristatyti
tradiciniai ir netradiciniai muzikos instrumentai – daiktai, naudojami kaip ganymo ar buities
įrankiai, tačiau galintys tarnauti
ir muzikuojant.
Sertifikuoti amatininkai ir tautodailininkai buvo parengę devyniolika
pačių
įvairiausių
edukacijų, tad ir vaikai, ir suaugusieji turėjo smagių užsiėmimų – mokėsi patys išdrožti medinį šaukštą, papuošti raštais
paukštuką, pasigaminti šiaudinį paukštelį ar surišti valstiečių
lėlę, pasigaminti papuošalą, nužiesti puodą, nuvyti juostą.
Ypač daug renginio žiūrovų
sulaukė edukacinės dirbtuvėlės, kuriose buvo mokoma pasigaminti birbynes iš šiaudo, žąsies plunksnos ar nendrės ir jais
muzikuoti.

Labai smagiai nuteikė edukacinė programa, kurioje buvo
žaidžiami žaidimai su lazdomis
„Rekežio nuvertimas“, „Išstūmimas iš rato“, „Fechtavimas lazdomis“, „Svarstyklės“, „Apsivertimas aplink lazdą“, „Šuolis per
lazdą“ ir kiti, taip pat žaidimai su
virve, plunksnomis, lankais, pakuliniais maišais, klumpėmis ar
botagais. Žaidimų dalyviai išmoko vaikščioti su kojūkais, ridenti lankus ir smetoniškus vežimo ratus, „žvejoti“ žuvis...
Dar viena šįmetės šventės
naujiena – „Etno kino“ vakaras,
kurio metu buvo rodomi filmai
„Mumiem už Švendubrį nieko
nėr gražiau“ ir „Dangaus sodai“.
Tai, kad ši šventė svarbi druskininkiečiams ir kurorto svečiams,
patvirtino gausus žiūrovų skaičius ir jų aktyvus dalyvavimas
edukacijose. Pramogų aikštėje,
grojant kapeloms, minia žiūrovų taip pat dainavo kartu su atlikėjais žinomas liaudies dainas,
o užgrojus polkas ir valsus, puikiomis emocijomis užkrėsti, visi
smagiai sukosi ant aikštės girndinio.
Tai, kas Druskininkuose vyko
praėjusį savaitgalį, daugeliui pažadino norą į beprotiškai lekiantį šiandieninio gyvenimo sūkurį
grąžinti atvirą ir nuoširdų mūsų
protėvių pasaulio suvokimą, lėtą
kasdienybės eigą, ramų pažinimą ir mūsų protėvių meditaciją.
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Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų
Druskininkų savivaldybėje 2021 metais grafikas
Valstybės rinkliavos dydis: už
traktoriaus techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už priekabos
– 5,50 Eur.
Valstybės rinkliava mokama
į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas
53015, lėšų gavėjas –
Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752.
Rinkliavą patogiausia sumokėti AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, UAB „Perlas Finance“ „Perlo“ terminaluose,
SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose, bankuose ar kitose įmokų surinkimo
paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose https://www.vmi.
lt/evmi/saskaitos-ir-imokukodai.
Smulkesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir
turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus: tel. (8 313) 52117,
8 685 95852, 8 610 14641, el.
p. dangirdas.l@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės administracija perka butus socialinio būsto fondo plėtrai
Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT66118 Druskininkai, 115 kab. tel. (8 313) 52 242, faks. (8 313) 55 376, rasa.v@druskininkai.lt; Gintaras Grigoras, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai, 118 kab. arba tel. (8 313) 59 158, el. paštas gintaras.g@druskininkai.lt
Pirkimo objektas: butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių:
I dalis – vieno kambario butas Druskininkų miesto teritorijoje;
II dalis – vieno kambario butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje);
III dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų miesto teritorijoje;
IV dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje).
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno
pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 20 kv. m ir ne didesnis kaip 30 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka:
1. kambarių su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais bendrabučio tipo pastatuose, taip pat butų, esančių bendrabučio tipo pastatuose: Gardino g.
38 ir Gardino g. 80, Druskininkuose, Verpėjų g. 2 ir Verpėjų g. 4, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.;
2. butų, kurių kaina po derybų yra aukštesnė nei:
2.1. vieno kambario buto – 1250 Eur/ kv. m. arba 35 tūkst. Eur/butą;
2.2. dviejų kambarių buto – 1100 Eur/ kv. m arba 55 tūkst. Eur/butą;
3. butų, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc.
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkusavivaldybe.lt., juos
taip pat galima gauti iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje (langelyje) Vasario
16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės
administracija (langelis) Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją (langelis) Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų
kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais
atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam
daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta:
2021 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.
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Susitikime su sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu – vakcinacijos, sveikatos priežiūros paslaugų migrantams ir pokyčių sveikatos apsaugos sistemoje klausimai

Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys (viduryje) susitiko su Druskininkų savivaldybės meru R. Malinausku, Seimo nariu Z. Streikumi
bei kurorto sveikatos priežiūros įstaigų vadovais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Ministras A. Dulkys Druskininkų vakcinacijos centre pabendravo su dirbančiu personalu/
Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Praėjusį
ketvirtadienį
Druskininkų
savivaldybėje lankėsi ir su Druskininkų
savivaldybės meru Ričardu Malinausku, savivaldybės bei kurorto sveikatos
priežiūros įstaigų vadovais
susitiko LR Sveikatos apsaugos ministras Arūnas
Dulkys. Susitikime taip pat
dalyvavo LR Seimo narys
Zenonas Streikus.
Susitikimo metu R. Malinauskas ministrui pristatė COVID-19 situaciją Druskininkų
savivaldybėje. Meras pasidžiaugė vakcinacijos tempais
– Druskininkuose šiuo metu
jau pasiskiepiję 61 proc. gyventojų. Taip pat jis pristatė
privalomojo periodinio testavimo situaciją bei iškėlė probleminį klausimą dėl COVID-19
sergančių nelegalių migrantų patekimo į bendrą savivaldybės sergamumo statistiką.
Įtraukiant nelegalius migrantus į savivaldybių, kuriose jie
yra laikinai apgyvendinti statistiką, sergamumo rodikliai
iškreipiami – pavyzdžiui, iš 7
praėjusį trečiadienį COVID-19
Druskininkuose
susirgusių
žmonių 4 yra migrantai.
Susitikime aptartos ir privalomo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nelegaliems migrantams problemos.
Nuo liepos pradžios Druskininkų ligoninėje paslaugos jau
buvo suteiktos 11 suaugusių ir
11 vaikų, o greitoji medicinos
pagalba migrantams yra kviečiama dešimtis kartų per dieną – taip gaišinamas medikų
laikas. Druskininkų savivaldybė deda dideles pastangas,
kad dėl susidariusios situacijos nenukentėtų ir sveikatos priežiūros paslaugas laiku
gautų vietos gyventojai bei kurorto svečiai.
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius akcentavo, kad

Druskininkų priminės sveikatos priežiūros centro vadovė Eglė Matienė pasidžiaugė
įstaigos įgyvendintais projektais, tačiau pažymėjo, kad
šiuo metu tarp gydymo įstaigų
vyksta intensyvi konkurencinė
kova dėl specialistų pritraukimo: „Ir tai, kad šeimos gydytojai, akušeriai ar slaugytojai be
savo kasdien atliekamo darbo
dar privalo, pavyzdžiui, vykti į
užkardas gydyti nelegalių migrantų, gali trukdyti pritraukti
reikalingus specialistus. Arba
atsiranda prielaida prarasti
dabar dirbančius gydytojus –
tokiu atveju pirmiausia nukenčia vietinė bendruomenė“.
Susitikimo metu A. Dulkys
pažymėjo, jog pokyčiai sveikatos sistemoje bus pagrįsti investiciniais projektais ir
ES lėšomis. Šiuo metu sudaromos darbo grupės iš ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių atstovų, kad būtų
rastas optimaliausias sveikatos reformos variantas, orientuotas į pacientus.

Druskininkuose yra dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, kurios dabar nuolat
kursuoja į pasienio užkardas –
Druskininkams, kaip tarptautiniam kurortui, jų ir taip yra per
mažai, taigi jau seniai keliamas klausimas, kad tokio dydžio kurortui turi būti skirta
daugiau ekipažų.
Druskininkų savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė pažymėjo, kad valstybės nurodymu
poliklinikoje yra sudaryta mobili komanda, kuri, pagal poreikį, teiks medicininę pagalbą migrantams, tačiau sąlygos
užkardose nėra pritaikytos visapusiškam pagalbos suteikimui. „Jei pavyktų pasitelkti
kariuomenės medikus ir užkardose būtų įkurti stacionarūs sveikatos priežiūros punktai, kuriuose būtų suteikiama
pirminė pagalba, o į ligoninę
ar polikliniką būtų nukreipiami tik rimtų susirgimų turintys
migrantai, medikai nebūtų atitraukti nuo paslaugų teikimo
mūsų bendruomenei ir kurorto
svečiams“, – pažymėjo E. Sadauskaitė.
Dar viena su ministru aptarta tema – planuojami pokyčiai
sveikatos apsaugos srityje.
Pasak mero R. Malinausko,
pokyčiai yra reikalingi, tačiau
jie turi būti racionaliai pamatuoti, būtina įvertinti kiekvienos savivaldybės situaciją.
Druskininkai – vienintelis Lietuvos kurortas, turintis savo ligoninę. Čia sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ne tik
druskininkiečiams, bet ir kurorto svečiams iš Lietuvos bei
užsienio.
Meras atkreipė dėmesį, kad
vien tik gyventojų skaičius neparodo tikrųjų ligoninės darbo
apimčių.
Negana to, Statistikos departamento teikiami gyventojų duomenys yra skaičiuojami

pagal senas, realijų neatitinkančias metodikas – tikra informacija yra savivaldybių
administruojamame gyventojų registre. Gyventojų registro
duomenimis, Lietuvoje yra 200
tūkst. daugiau žmonių, nei nurodo Statistikos departamentas. Druskininkuose – beveik
2,5 tūkst. daugiau.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė atkreipė ministro dėmesį ir į turistų
skaičius – kasdien Druskininkuose nakvoja vidutiniškai 3,5
tūkst. svečių. „Turime dideles
sveikatingumo įstaigas, tokius
objektus kaip Vandens parkas, Slidinėjimo trasą, kurioje
treniruojasi sportininkai, sanatorijų. Jų svečiams labai dažnai prireikia ir mūsų ligoninės
medikų pagalbos“, – pažymėjo
V. Jurgelevičienė.
Pasak Druskininkų ligoninės
vadovės Evelinos Raulušaitienės, miesto ligoninėje teikiamos kokybiškos paslaugos,
čia atvyksta ir pacientai iš greta esančių Varėnos ir Lazdijų
rajonų savivaldybių – tai įrodo
ir aptarnaujamų pacientų skaičius. E. Raulušaitienė taip pat
akcentavo, kad būtina peržiūrėti ligoninių finansavimo mechanizmus. Nors ir deklaruojama, kad pinigai ateina paskui
pacientą, tačiau realybėje ši
sistema yra ydinga: pagal Teritorinių ligonių kasų sutartis ligoninės negauna didžiulių pinigų sumų už suteiktas
kokybiškas paslaugas – pavyzdžiui, Druskininkų ligoninė 2019 m. negavo 200 tūkst.
eurų. Taigi dėl to neįmanoma
atlikti investicijų, sunku pritraukti specialistų.
Kadangi šiuo metu diskutuojama apie pokyčius sveikatos
priežiūros sistemoje, būtinai
reikia spręsti ir tikslinti ligoninių finansavimo metodus.

Vakcinacija be registracijos – kiekvieną ketvirtadienį

Druskininkiečiai kviečiami skiepytis be
išankstinės registracijos Vakcinacijos cente, Veisiejų g. 17/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų
savivaldybė
primena, kad kiekvieną ketvirtadienį visuose vakcinacijos centruose gyventojai
kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos. Pasirinkti galima bet kurią vakcinacijos centre esančią
vakciną.
Vykstant skiepytis, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Galimybių pasą galima atsisiųsti, apsilankius puslapyje www.gpasas.lt ir patvirtinus

savo tapatybę elektroninėmis
priemonėmis (e. parašu arba e.
bankininkyste).
Tokių priemonių neturintiems
ar jomis nesinaudojantiems asmenims Galimybių pasas nemokamai išduodamas Registrų centro klientų aptarnavimo
padaliniuose, pateikus asmens
dokumentą. Šie klientai aptarnaujami ir be išankstinės registracijos. Druskininkų Registrų
centro padalinys: M. K. Čiurlionio g. 60. Tel. +370 (313) 53194

Anot A. Dulkio, savivaldybės,
dalyvausiančios šiame pokyčių projekte, turės galimybę gauti pastebimas investicijų sumas sveikatos priežiūros
sistemai.
Po susitikimo savivaldybėje
ministras nuvyko į Druskininkų vakcinacijos centrą, ten pabendravo dirbančiu personalu
bei pasiskiepyti tądien atėjusiais druskininkiečiais.
„Labai tikiuosi, kad ministras
išgirdo mūsų išsakytas sveikatos priežiūros sistemos finansavimo, reformų problemas ir, inicijuojant pokyčius,
vadovausis, kaip jis pats sakė,
ne politiniais ar kitais motyvais, o būtent siekiu kartu su
savivaldybėmis sukurti operatyvią, į pacientų gerovę orientuotą sveikatos priežiūros sistemą. Savo ruožtu aš noriu
pabrėžti, kad su stipria Druskininkų ligoninės ir poliklinikos
komanda apginsime druskininkiečių interesus šioje srityje“, – po susitikimo sakė meras R. Malinauskas.

Valstybės
garantuojamą
teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija
Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos teikimas
finansuojamas iš valstybės
biudžeto. 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 /
el. p. info@druskininkai.lt
Teikiamos pirminės teisinės pagalbos laikai (tik užsiregistravus iš anksto): antradieniais – nuo 13 val. iki 17
val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 12 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 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 interneto svetainės www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Valstybės garantuojama teisinė
pagalba“ ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto tinklalapyje https://vgtpt.lrv.lt/
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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„JUC naktinis krepšinis 3×3“
dalyvius nudžiugino ir atnaujinta aikštele
Jau penktus metus Druskininkų jaunimo centras organizavo varžybas „JUC
naktinis krepšinis 3×3“ savivaldybės mero Ričardo Malinausko taurei laimėti. Šiemet
renginio dalyvius bei žiūrovus džiugino ne tik puikios
emocijos, bet ir atnaujinta
krepšinio aikštelė.
„JUC naktinio krepšinio 3×3“
metu varžėsi 18 komandų iš
įvairiausių Lietuvos miestų. Kaip
ir kiekvienais metais, renginys
sulaukė gausaus palaikymo iš
sirgalių bei vietinės bendruomenės narių.
Šiemet „JUC naktinis krepšinis“ pasipildė nauja rungtimi
– „Įgūdžių konkursu“, kuriame
pergalę šventė Darius Kibildis
(Druskininkai) ir netikėtai sužibėjęs jaunis Sidas Damulevičius (Alytus).
Krepšinis buvo organizuotas dvejose amžiaus grupėse.
Jaunių grupėje 1-ąją vietą užėmė „Naktinės Personos“ (Druskininkai), 2 -ąją vietą iškovojo
„Dream team“ (Druskininkai), o
3-oji vieta atiteko „Chargers“ komandai (Varėna).
Suaugusiųjų grupėje 1-osios
vietos titulą trečius metus iš eilės apgynė „Bembiai“ (Druskininkai), 2-ąją vietą iškovojo
„Pinčiuko baidarės“ (Lazdijai),
trečiąją – „Monstrų biuras“ (Šakiai).
Prie renginio prisidėjo mūsų
draugai – Druskininkų sporto centras. Prizus įsteigė Druskininkų klubas, „UPA medical
SPA“, Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centras „Aqua“, „Snow
kart“ kartodromas Druskininkuose.
Nuoširdžiai dėkojame prie
renginio organizavimo prisidėjusiems savanoriams ir bendrosios praktikos slaugytojai
Oksanai, kuri visą vakarą rūpinosi dalyviais.
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija

Renginio akimirkas užfiksavo Marius Dovidauskas

Leipalingio progimnazija pradėjo sporto projektą
„Sportuokime visi – maži ir dideli!“

Leipalingio progimnazijos sporto projektas „Sportuokime visi – maži ir dideli!“ jau pradėtas įgyvendinti – mokiniai jau dalyvauja vasaros poilsio stovykloje/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

Leipalingio
progimnazija šių metų pradžioje Sporto rėmimo fondui pateikė
sporto projekto „Sportuokime visi – maži ir dideli!“ paraišką sporto inventoriaus ir
įrangos įsigijimui. Sporto rėmimo fondas jam pritarė ir
skyrė finansavimą iš 2021
metų sporto rėmimo fondo
lėšų (Sporto projektas Nr.
SRF-SIĮ-2021-1-0505).
Ben-

dra projekto vertė – 36 430,44
Eur. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos Sporto projektas Nr. SRFSIĮ-2021-1-0505 „Sportuokime
visi – maži ir dideli!“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo
fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Druskininkų savivaldybė prie šio projekto prisideda 10
procentų. Šio projekto įgyvendi-

nimo laikotarpis – 2021-06-142024-06-21.
Labai džiaugiamės, kad šis
projektas suteiks galimybę įsigyti naujus lauko žaidimų aikštelės įrengimus patiems mažiausiems ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Liepaitė“ vaikučiams!
Įrenginių vertė – 13 641,0 Eur.
Per 36 projekto įgyvendinimo mėnesius bus įvykdyta 10
sportinių veiklų, siekiant įtrauk-

ti kuo daugiau progimnazijos
bendruomenės narių. Ypatingą dėmesį skirsime ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“
vaikams – jiems organizuosime
reguliarias fizinio aktyvumo veiklas. Taip pat stiprinsime visų
projekto dalyvių sveikos gyvensenos įgūdžius, mokėjimą suderinti fizinio aktyvumo, pažinimo,
bendruomeniškumo kompetencijas, įtrauksime (ne mažiau 25
proc.) labiausiai socialiai pažeidžiamų progimnazijos bendruomenės narių.
Numatome, kad per 36 projekto įgyvendinimo mėnesius
veiklose sudalyvaus apie 494
Leipalingio progimnazijos bendruomenės narių. Projekto poveikį dalyviams vertinsime per
poveikio aspektus tikslinėms
grupėms – fizinės ir emocinės
sveikatos sustiprėjimą, padidėjusį fizinį aktyvumą, įsitraukimą į reguliarias fizinio aktyvumo
veiklas, sveikos gyvensenos ir
sportinių įgūdžių gilinimą, tobulinimą, socialinės atskirties mažinimą, kokybišką vaikų užimtumą vasaros atostogų metu.
Leipalingio
progimnazijos
sporto projektas „Sportuokime
visi – maži ir dideli!“ jau pradėtas įgyvendinti – 30 progimnazi-

jos mokinių ir 30 progimnazijos
bendruomenės narių dalyvauja
vasaros poilsio stovykloje (kitokio formato sporto pažinimas).
Džiaugiamės, turėdami galimybę aktyviai fiziškai stovyklauti, stiprinti sveikos gyvensenos,
sportinius įgūdžius.
Sporto rėmimo fondas 2021
metais gavo 1310 paraiškų finansavimui gauti. 2021 metų
Sporto rėmimo fondo (SRF)
kvietimo lėšos – 15 mln. Eur
buvo paskirstytos daugiau nei
220-čiai sporto projektų, iš jų
beveik 5,3 mln. Eur paskirstyti
73 sporto projektams, skirtiems
veikloms, skatinančioms fizinio
aktyvumo plėtrą. Finansavimą
gavę projektai bus įgyvendinami 2021-2025 m., jų tikslas – įtikinti judėjimo nauda.

Leipalingio progimnazijos
informacija
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Dainavos krašto folkloro šventė:
beveik trys dešimtmečiai autentiškumo,
natūralumo, meditacijos
Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultūros centro etnografė,
šventės organizatorė: „Šventė buvo smagi ir linksma. Pasiteisino visos naujovės – žmonės aktyviai šoko polką, prisijungę prie
atlikėjų. Taip pat daug dėmesio sulaukė etno žaidynės, kuriose
dalyvavo daug jaunimo, mačiau, kad tos senovinės rungtys juos
labai sudomino. Džiugina tai, jog žmonės domisi folkloru. Ypač
didelio dėmesio sulaukė edukacijos, kuriose druskininkiečiai, kurorto svečiai, tautodailininkų vadovaudami, galėjo patys pasigaminti įdomių dalykų. Kai kurie žmonės, nebaigę padaryti savo
dirbinių, tarėsi su meistrais, kad galėtų sekmadienį užbaigti savo
pradėtus darbus.
Optimizmo ir pasitenkinimo suteikia kolektyvų noras atvažiuoti į šventę, joje dalyvauti. Smagu, kad jie lieka patenkinti šventės
organizavimu ir buvimu Druskininkuose. Niekas neatsisako važiuoti, išpildo visus organizatorius suplanuotus žingsnius. Gerai,
kad yra daug suaugusiųjų folkloro kolektyvų, tačiau nerimą kelia
tai, jog mažėja vaikų kolektyvų.“

Šventės evoliucija
■ Pirmoji Dainavos krašto folkloro šventė surengta 1991 metais.
■ Pradėjus nuo atskirų Dzūkijos regiono folkloro kolektyvų ir
solinių folkloro pateikėjų koncertų, mugės, kurioje dalyvaudavo
vos 10 amatininkų, buvo išsiplėsta iki tarptautinės šventės, joje
dalyvavo svečiai iš istorinių žemių (Baltarusijos, Lenkijos), Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių.
■ Daugelis švenčių turėdavo savo tematiką: buvo skirtos Tautinio kostiumo, Tarmių ar Pasaulio lietuvių metams. Švenčiant
Žalgirio mūšio 600-sąsias metines, dalyviai rengė karines-istorines programas, Tautinio kostiumo metams skirtoje šventėje kūrė ir demonstravo tautinius, baltų genčių ir istorinius kostiumus. Atskiros programos buvo rengiamos M. K. Čiurlionio namų
kiemelyje pagal jo harmonizuotas liaudies dainas.
■ Pamažu tautodailininkų ir amatininkų mugės užkariavo visą
Vilniaus alėją ir jos prieigas, žiūrovų populiarumo sulaukė postfolkloro atlikėjų, lietuvišką folklorą paįvairinančių moderniomis
improvizacijomis.
■ Šventėse šoka, groja ir dainuoja visų Lietuvos etnografinių
regionų atstovai ir tai puiki proga dzūkams ir kurorto svečiams
pažinti aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių liaudies dainavimo ir
šokimo tradicijų savitumą.
■ Pasakorių konkursas, kurį laiką buvęs Folkloro šventės dalimi, išaugo į atskirą renginį, pritraukiantį tiek begalę dalyvių, tiek
žiūrovų, besidominčių tarmėmis, linksmomis istorijomis, pasakomis ar sakmėmis.

Roberto Kisieliaus ir Ramunės Tarandės nuotraukos

Parengė Laimutis Genys
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Statybų inspektoriai domisi, ar Tarybos nario K. Kaklio
šeimos nariai nepažeidė įstatymų
Kondicionierių įsirengimo tvarka

Kaklių šeima be leidimo nusprendė ant renovuoto daugiabučio namo sienos Ateities g.
31A įrengti kondicionierių/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Kaip byloja lietuvių liaudies
patarlė, ant kito mato šiaudą, o ant savęs nemato vežimo. Taip būtų galima pasakyti
apie Druskininkų savivaldybės tarybos narį Karolį Kaklį,
kurio šeimos nariai šiuo metu
yra pakliuvę į valdiškų institucijų nemalonę dėl galimai
pažeistų įstatymų. Netrukus
situaciją įvertins Statybų inspekcija, ir politiko šeimos nariams gali būti skirta bauda.
Įsirengė kondicionierių be
leidimų
Kaklių šeimos problemos prasidėjo tada, kai jiems priklausanti „Moner“ soliariumų studija nusprendė ant daugiabučio
namo sienos Ateities g. 31A
įrengti kondicionierių. Kaip tarė,
taip ir padarė – naujai renovuoto namo sienoje buvo išgręžtos skylės ir pakabintas kondicionierius.
Tačiau namo gyventojai nebuvo patenkinti ant renovuoto daugiabučio sienos atsirdusiu įrenginiu, juolab, kad Kakliai net
neklausė, ar gali jį pakabinti.
Pagal galiojančią tvarką, norint
įsirengti kondicionierių ant bendro naudojimo pastato sienos,
reikia atlikti tam tikras procedūras. Pirmiausia Kakliai turėjo
kreiptis į namą administruojančią įstaigą, šiuo atveju – Butų
ūkį, kad šis organizuotų namo
gyventojų apklausą dėl sutikimo
įrengti kondicionierių, tačiau jie
to nepadarė.
Liepė įrenginį išmontuoti
Butų ūkio Projektų administravimo vadovas Tomas Staskevičius sakė gavęs Ateities g. 31A
gyventojų skundą, kuriame teigiama, kad soliariumo studijos
savininkai savavališkai, be gyventojų sutikimo įsirengė kondicionierių. Apie šią situaciją
namo gyventojai taip pat informavo ir savaitraščio „Mano
Druskininkai“ redakciją.
„Mes raštu informavome Kaklių šeimą apie tai, kad jie neturi

Krovinių pervežimo įmonė siūlo darbą krovininio
mikroautobuso iki 3,5 t
vairuotojui, turinčiam „B“
kategoriją. Pageidaujama darbo patirtis. Tel.
+37068433833
Reikalingas aplinkos
tvarkytojas su „B“ kategorijos teisėmis.
Pilnas etatas.
Darbas komandinis.
Visa informacija telefonu
+370 607 46758

leidimo kondicionieriaus įrengimui, jog tai yra savavališka statyba, todėl jie turi nukabinti kondicionierių ir atlikti privalomas
procedūras. Neturint statybų leidimo, negalima net skylės kondicionieriui namo sienoje gręžti“,
– kalbėjo T. Staskevičius.
Pagal galiojančią tvarką, asmenys norintys įsirengti kondicionierių, pirmiausia privalo
kreiptis į namą administruojančią įmonę, kad ši organizuotų
gyventojų apklausą. Jei per apklausą gaunamas daugiau nei
50 proc. namo gyventojų sutikimas, tuomet rengiamas statybos projektas, kuris pristatomas
į savivaldybę išduoti statybos
leidimui. Tik gavus tokį leidimą,
galima įrengti kondicionierių.
Kadangi Kaklių šeima nepakluso Butų ūkio reikalavimui nukabinti kondicionieriui, Butų ūkis
kreipėsi į Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos inspekciją
(Statybų inspekciją), pranešdamas apie galimus pažeidimus.
„Gavome raštą iš Statybų inspekcijos apie tai, jog Kaklių šeimai buvo duotas terminas nukabinti kondicionierių, tačiau jie to
neįvykdė. Artimiausiu metu Statybos inspekcijos atstovas ketina nuvykti į Ateities g. 31A ir
įvertinti situaciją vietoje“, – sakė
T. Staskevičius.
Jei savavališkos statybos faktai pasitvirtins, gali būti skirta

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, ką svarbu žinoti norint įsirengti oro kondicionierių daugiabučiame name.
Statybos techninio reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Reglamentas) nurodyta, kad
įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo,
taip pat įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo laikoma pastato išvaizdos
keitimu[1].
Oro kondicionierių tvirtinimas mieste prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato fasado ar ant pastato stogo priskiriamas paprastojo remonto darbams keičiant pastato išvaizdą.
Vadinasi, šiems darbams projektas ir statybą leidžiantis dokumentas (SLD) yra privalomi.
Atkreipiame dėmesį, kad SLD atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas atliekant ypatingojo ir
neypatingojo daugiabučio namo paprastojo remonto darbus, kai keičiama statinio išorės išvaizda ir
daugiabutis namas yra mieste; konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje; kultūros paveldo objekto teritorijoje; kultūros paveldo vietovėje.
Visgi, jeigu kondicionieriaus pastatymas teisėtai įstiklintame balkone nekeičia statinio (daugiabučio namo) išvaizdos, remiantis Reglamento 3 priedo nuostatomis, SLD daugiabučio namo paprastajam remontui nereikia.
Kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas ant daugiabučio namo balkono grindų, jo netvirtinant
prie balkono plokštės, nelaikytinas daugiabučio namo išvaizdos keitimu, todėl tokiems paprastojo remonto darbams atlikti SLD taip pat neprivalomas (jei kitų kondicionavimo sistemos elementų
įrengimas nekeičia pastato išvaizdos, kaip nurodyta Reglamente).
Atkreipiame dėmesį, kad statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD, kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, yra laikoma savavališka statyba.
Svarbu žinoti ir tai, kad montuojant naujus kondicionierius ar keičiant esamų kondicionierių vietą
mieste ant daugiabučio gyvenamojo pastato išorinių sienų (fasadų) privaloma gauti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (t. y. 50 procentų +1 balsas), įformintą protokolu.
Dėl SLD kondicionieriaus įrengimui išdavimo Druskininkų savivaldybės gyventojai turi kreiptis į
Druskininkų savivaldybės administracijos specialistus.
bauda, kuri svyruoja nuo 60 iki
2000 eurų.
Atsakė ne į visus klausimus
„Mano Druskininkai“ susisiekė
su politiko K. Kaklio motina Irena Kakliene, kuri, pasak namo
gyventojų, jau įrengus kondicionierių, pati mėgino surinkti jų
parašus. Pasidomėjome, kaip
ji vertina namo gyventojų skundą ir situaciją dėl galimai neteisėto kondicinieriaus įrengimo. Ši
pirmiausia pareiškė nesanti viešu asmeniu ir su redakcija kalbėtis nepageidauja. Nors politiko mama tikino nemačiusi jokio
namo gyventojų skundo, apie
jį negalėjo nežinoti, nes būtent
pagal šį skundą Butų ūkis ir pradėjo situacijos tyrimą.
Redakcijos klausimus I. Kaklienei pateikėme elektroniniu paštu: „Kodėl Jūs įrengėte kondicionierių ant daugiabučio pastato,
negavusi namo gyventojų sutikimo? Ar ketinate jį demontuoti,

jei Statybų inspekcija pripažins jį
neteisėtu statiniu?
Ar esate susipažinusi su kondicionierių montavimo ant daugiabučių namų taisyklėmis, kuriose teigiama: „Oro kondicionierių
tvirtinimas mieste prie daugiabučio namo ar visuomeninės
paskirties pastato fasado ar ant
pastato stogo priskiriamas paprastojo remonto darbams keičiant pastato išvaizdą. Vadinasi, šiems darbams projektas ir
statybą leidžiantis dokumentas
(SLD) yra privalomi“.
Gavome tokį I. Kaklienės atsakymą (kalba netaisyta): „Atsakydama į paklausimą noriu
informuoti, kad jūsų turima informacija yra netiksli, o pateikiami
klausimai klaidinantys bei suponuojantys netiesą. Pažymiu, kad
dauguma gyvenamojo namo
bendrasavininkų yra davę rašytinį sutikimą kondicionieriaus
įrengimui, todėl prašau neskleis-

ti dezinformacijos. Atkreipiu dėmesį, kad kondicionieriaus išorinis blokas daugumai kaimynų
netrukto, išskyrus su jūsų redakcija susijusius asmenis“.
Prašydami patikslinti pateiktą
informaciją, I. Kaklienei išsiuntėme papildomų klausimų: „Kada
rinkote gyventojų parašus –ar
prieš kondicionieriaus įrengimą,
ar po įrengimo? Kiek parašų surinkote? Ar parašai buvo renkami pagal įstatyme nustatytą
tvarką? Ar turite statybos leidimą įsirengti kondicionierių?“
Tačiau iki šiol atsakymų nesulaukėme.
Statybos inspekcija artimiausiu metu tikrins kondicionieriaus
įrengimo aplinkybes Ateities g.
31A name, apie patikrinimo rezultatus būtinai informuosime
savaitraščio „Mano Druskininkai“ skaitytojus.
Parengė Laimutis Genys
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„Snow Arenoje“ treniravosi geriausia pasaulio kalnų slidininkė,
žiemos pramogų jau ieško ir turistai

Geriausia praėjusio sezono kalnų slidininkė slovakė Petra Vlhova „Snow Arenoje“ treniravosi šeštus metus iš eilės / Aleksandro Pustovit nuotrauka

Kai lauke dar vasara, bet jau
ne karšta, lindėti namuose
nuobodu ir norisi išskirtinių
pramogų – tiesiausias kelias į
„Snow Areną“. Po ilgo karantino liepos pradžioje duris atvėrusiame žiemos pramogų
komplekse Druskininkuose
kol kas daugiausia treniruoja-

si profesionalūs sportininkai.
Rugpjūčio pradžioje čia vėl
buvo atvykusi geriausia praėjusio sezono kalnų slidininkė,
suminės pasaulio taurės nugalėtoja slovakė Petra Vlhova. Pasaulinio lygio sporto žvaigždė
savo treniruotėms Druskininkų
„Snow Areną“ rinkosi jau šeštus

metus iš eilės. Čia ji ir treniruojasi, ir testuoja slides.
Pasak Artūro Bikulč, „Snow
Arenos“ vadybininko, atsakingo už sportininkų grupes, sporto profesionalams, kuriems yra
skirta viena iš dviejų slidinėjimo
trasų, galimybė testuoti čia slides labai svarbi.
„Kalnuose bandyti inventorių
yra sudėtinga dėl besikeičiančių oro sąlygų. Tą daryti uždaroje slidinėjimo trasioje yra daug
patogiau, juolab, kad mūsų ledo
trasos danga įrengta pagal pasaulio taurės varžybų reikalavimus ir puikiai tinka ir treniruotėms, ir slidžių testavimui“,
– sakė A. Bikulč.
Aukščiausius pasaulio pirmenybių apdovanojimus pelniusi P. Vlhova šiemet į treniruotes
Druskininkuose buvo atvykusi
su naujuoju treneriu Mauro Pini
ir pagalbininkų komanda. Iki tol
penkerius metus sportininkę treniravo Livio Magoni. P. Vlhovos
treniruotės uždarose slidinėjimo trasose rengiamos du kartus per dieną, po dvi valandas

kasdien. Treniruotis atvykusi
sportininkė apsistoja Druskininkų viešbutyje „Flores“.
Informacija apie savo treniruotes „Snow Arenoje“ ir sportininkams čia sudaromas sąlygas ji
dalijasi socialiniuose tinkluose,
taip populiarindama Druskininkų žiemos pramogų kompleksą
tarp sportininkų profesionalų.
O jų į „Snow Areną“ atvyksta
vis daugiau. Jau greitai turi atvykti 50 žmonių grupė iš Prancūzijos, taip pat laukiama graikų, amerikiečių sportininkų ir jų
komandų. Profesionalams skirta slidinėjimo trasa yra užimta
100 procentų.
„Smagu matyti, kaip po aštuonis mėnesius trukusio karantino profesionalų slidinėjimo
trasos greitai atgijo, į jas sugrįžo sportininkai, kurie čia treniruodavosi anksčiau, ir atvyksta naujos komandos“, – kalbėjo
„Snow Arenos“ vadovas Aivaras
Kadziauskas, praėjusiais metais pripažintas vienu geriausių
sporto vadybininkų šalyje.
Jis džiaugiasi, kad iki soties

pasimėgavę vasaros malonumais, į žiemos pramogų kompleksą vis dažniau atvyksta ir
turistai. Jų čia laukia ne tik uždaros slidinėjimo trasos, bet ir
naujos pramogos lauke, prie
„Snow Arenos“: kartingo trasos,
šaudymas iš lanko.
„Turistų pagausėjimą pastebėjome, vos tik pradėjus vėsti orams. Tokių pramogų, kaip
„Snow Arenoje“, vasarą nerasi
niekur kitur kelių tūkstančių kilometrų spinduliu, o jų patrauklumą didina ir galimybė, aktyviai
pasportavus, maloniai pailsėti
mūsų komplekso kavinėse, mėgaujantis gardžiais užkandžiais,
picomis, desertais“, – sakė A.
Kadziauskas.
Žiemos pramogų kompleksą įvairioms šventėms paminėti renkasi įmonės ir privatūs asmenys, itin vertinantys, kad čia
vienoje vietoje galima rasti pramogų įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms.

denyje, kad neįvyktų nelaimės,
priminė, kad vieniems, be suaugusiųjų priežiūros prie vandens
telkinių yra draudžiama eiti, atsakinėjo į mažuosius dominusius klausimus. Tarnybų pareigūnai vaikams parodė, kaip
reikėtų elgtis, jei imtų skęsti, ką
daryti, kad kuo ilgiau nepaskęstum, pamokė, kaip atkreipti aplinkinių dėmesį į tai, jog nutiko
nelaimė.
Druskininkų
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai kartu su Alytaus
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos II-os komandos naraisgelbėtojais imitavo dvi skendimo situacijas. Vienoje vaikams
buvo rodoma, kaip elgtis, kai
skenduolis yra pajėgus pats išsigelbėti –gelbėtojui nuplaukus valtimi iki skęstančiojo,
šis, padedant gelbėtojui, buvo
įkeltas į valtį ir sėkmingai parplukdytas į krantą. Kitoje situacijoje vaikams buvo parodyta,
kaip skęstantysis gelbėjamas

be papildomų gelbėjimo priemonių – gelbėtojui nuplaukus
iki skęstančiojo, pasirinkus teisingą kūno paėmimą, skenduolis buvo pargabentas į pakrantę.
Tarnybos pareigūnai pristatė
ugniagesio gelbėtojo profesiją,
supažindino su naudojama įranga, apsauginiais darbo drabužiais. Kad vaikai pasijustų tikrais
ugniagesiais gelbėtojais, jiems
buvo leista pasimatuoti ugniagesio gelbėtojo šalmą, pasėdėti autocisternoje. Didelio vaikų
susidomėjimo sulaukė gaisrinis
gelbėjimo automobilis.
Organizuojant
susitikimus,
buvo siekiama, kad vaikai gautų ne tik kuo daugiau žinių apie
saugų elgesį įvairiose situacijose, bet ir patirtų daug džiugių
emocijų.
Būkime saugūs, saugokime
save ir kitus.

„Snow Arena“ informacija

Stovyklautojai mokėsi saugaus elgesio prie vandens

Organizuojant susitikimus, buvo siekiama, kad vaikai gautų ne tik kuo daugiau žinių apie saugų elgesį įvairiose situacijose / asmeninio archyvo nuotrauka

Skendimai – viena pagrindinių mirties priežasčių vasarą.
Formuodami teisingą vaikų
supratimą apie tai, kaip reikia
saugiai elgtis buityje, gamtoje bei siekdami, kad skendimo

prevencijos programos būtų
kuo sėkmingesnės, Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai liepos 20 ir 28 dienomis prie
Vijūnėlio paplūdimio Druski-

ninkų savivaldybės stovyklų
vaikams organizavo saugaus
elgesio mokymus prie ir ant
vandens.
Susitikimų metu pareigūnai informavo vaikus, kaip elgtis van-

Druskininkų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
informacija

ARATC realybę išvydęs Seimo narys V. Bakas: „Nieko sau!“

A. Reipo susitikime su V. Baku aptarta atliekų tvarkymo sistemos situacija, šios srities
specialistų rūpesčiai ARATC nuotrauka

Seimo narys Vytautas Bakas su Alytaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūra
susipažino ir realiai, ir virtualiai. „Nieko sau!“ – nusistebėjo jis, išbandęs virtualios
realybės akinius, kurie naudojami
aplinkosauginėms
edukacijoms.
„Tai, ką jūs darote, yra ino-

vacija švietimo srityje ir turi
atsidurti švietimo programoje“, – apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) sukurtą virtualų
žaismingą atliekų tvarkymo
sistemos pristatymą kalbėjo
politikas, prieš tai realiai susipažinęs su šio centro technologijų parku ir su ARATC

vadovu Algirdu Reipu aptaręs atliekų tvarkymo srities
problemas.
Vienas iš didžiausių atliekų tvarkytojų rūpesčių pastaruoju metu
– Lietuvos valdžios planai drastiškai didinti sąvartyno mokestį. Skaičiuojama, kad, jį pakėlus,
vietinė rinkliava gyventojams didėtų apie 40 procentų. Žmonės
dėl to kaltintų savivaldybes ir regioninius atliekų tvarkymo centrus,
kurie yra tik Seime priimtų sprendimų vykdytojai.
„Neapdairus kainų kėlimas gali
būti labai didelis žingsnis atgal,
formuojant žmonių įpročius ir
atliekų tvarkymo kultūrą“, – pastebėjo V. Bakas.
Didesnis sąvartyno mokestis pirmiausia yra naudingas
atliekų deginimo įmonėms, kurios suinteresuotos, kad kuo
daugiau atliekų būtų deginama. Pakėlus sąvartyno mokestį, daugiau atliekų būtų vežama

į deginimo įmones ir, neabejotinai, kiltų deginimo kaina. O išaugę kaštai bet kuriuo atveju
gultų ant gyventojų pečių.
Žmonės yra raginami rūšiuoti,
ir daugelis jų tą daro, suvokdami, kad perdirbimas yra didžiausias atliekų tvarkymo prioritetas. Tačiau už pakuočių atliekų
tvarkymą atsakingi gamintojai importuotojai realiu perdirbimu nėra suinteresuoti. Tad didelė dalis pakuočių „perdirbama“
tik popieriuose, realios atliekos
tampa nebereikalingos ir, pakeitus kodus, tvarkomos kitais būdais.
„Daug problemų kyla dėl neskaidrios nacionalinės atliekų
tvarkymo sistemos ir nenuoseklios, nesuprantamos valstybės politikos šioje srityje. Regioniniai atliekų tvarkymo centrai,
atsakingi už mišrių komunalinių
atliekų tvarkymą, dažnai būna
priversti prisiimti ir finansinę

naštą, ir atsakomybę už tai, ko
nepadaro gamintojai importuotojai“, – sakė ARATC direktorius
A. Reipas.
Seimo narys V. Bakas pripažino, jog centrinė valdžia turėtų įsiklausyti į argumentus, kad
nebūtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atliekų tvarkymo sistema, nedingtų jų motyvacija rūšiuoti. „Tokie procesai, jeigu jie
nebus sustabdyti, turės labai gilias politines, ekonomines ir psichologines pasekmes, jie palies
kiekvieną žmogų. Įprotis rūšiuoti atliekas dar tik ugdomas, ir
negalima žmonių bausti už tai,
kad jie rūšiuoja“, – kalbėjo Seimo Antikorupcijos komisijos narys V. Bakas.
Jis prisipažino, kad iš susitikimo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre į Vilnių išvažiavo
su didele krūva namų darbų.
ARATC informacija

8

2021 m. rugpjūčio 12 d.

SITUACIJA

Savaitraščio Nr. 317

Kaimynystės grimasos: kas kaltas dėl užlieto buto?

Vieną dieną, atvažiavusi iš Vilniaus, Mizarų gatvės aštuonbutyje esantį butą Rima rado
užlietą/Asmeninio archyvo nuotraukos

Yra toks posakis: „Kaimynas artimesnis už gimines“.
Ko gero, daugelis tai yra patyręs savo kasdienybėje. Jei
reikia pasiskolinti druskos,
bėgame pas kaimyną, jei reikia vaiką pasaugoti, prašome kaimyno. Jei ištinka bėda,
irgi padeda kaimynas. Kaimy-

nų svarbą, ypač daugiaubučiuose namuose, patvirtina ir
tas faktas, jog nekilnojamojo
turto skelbimuose apie parduodamus butus neretai tarp
būsto privalumo nurodoma –
ramūs ir draugiški kaimynai.
Tačiau su kaimynais pasitaiko įvairių istorijų, kurios ne

visada nuteikia pozityviai.
Rado užlietą butą
Į redakciją kreipėsi Rima (pavardė redakcijai žinoma. – aut.
past.), gyvenanti viename iš Mizarų gatvės aštuonbučių. Moteris sakė, jog pusę metų ji su
šeima praleidžia Vilniuje, o kitą
pusę –Druskininkuose: „Man labai patinka Druskininkai, todėl
daug laiko čia praleidžiame. Tik
stebina kai kurių namo kaimynų
nuostatos – jie nenori renovuoti namo, nelabai tvarko aplinką.
Žinant, kokia sąmoninga ir progresyvi Druskininkų bendruomenė, tokia jų pozicija mane
stebina.“
Tačiau labiausiai ją nustebino
paskutinis įvykis daugiabutyje
ir kaimyno, gyvenančio aukštu
aukščiau, elgesys.
„Vieną dieną, atvažiavę iš Vilniaus, mūsų butą radome užlietą. Jis neseniai buvo suremontuotas. Panašu, kad buvo
užlietas seniau, nes jau buvo
atsiradusių drėgmės padarinių, tvyrojo nemalonus kvapas.
Nuėjau pas kaimyną, gyvenantį virš mūsų, ir paklausiau, kas
atsitiko. Jis pasakė, jog trūko
vamzdis ir užliejo mano butą“, –
pasakojo Rima.
Ji paklausiusi kaimyno, kodėl
šis jai iškart po avarijos nepaskambinęs – tikrai būtų skubiai
atvažiavusi ir bandžiusi skubiai
gelbėti savo turtą. Kaimynas jai
atsakė neva neturėjęs jos telefono numerio, todėl ir neskambinęs. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, Rimos telefono numerį jis
tikrai turėjo.
Avarija nebuvo fiksuota
Rima sakė iš pradžių maniusi,
kad po šios avarijos jai pagaliau
pavyks prikalbinti kitus namo
kaimynus pasirašyti renovacijai,

nes juk tokia bėda, kai trūksta
seni vamzdžiai, nerenovuotame
name gali atsitikti kiekvienam.
„Kreipiausi į Butų ūkį ir klausiau, ar į mūsų name įvykusią
avariją buvo iškviesti Butų ūkio
avarijų šalintojai. Man raštu tiesiai šviesiai atsakė, jog į mūsų
namą avarinė tarnyba dėl trūkusio vamzdžio niekada nebuvo
kviesta. Panašu, kad kaimynas
man sumelavo“, – sakė Rima.
Moteris pasakojo, kad vėliau
pavyko „prispausti“ kaimyną,
klausiant, kas iš tikro atsitiko,
nes dėl neva trūkusio vamzdžio
avarinė į namą tikrai nevažiavo.
„Tada jis man prisipažino,
kad trūko jo indaplovės išbėgimo vamzdis, o vanduo išbėgo
į mano butą. Taip ir likau nesupratusi, kodėl jis man melavo ir
nepaskambino po avarijos“, –
stebėjosi Rima.
Tai, kad kaimynai nelabai rūpinasi namo aplinkos tvarkymu, ji pastebėjusi ir žiemą, kai
rasdavo apsnigtus ir nenuvalytus bendro naudojimo laiptus:
„Aš stengiuosi viską padaryti,
kad mums patogu būtų gyventi, tačiau stebina tai, kad namo
gyventojai žiemą net nenukasa
sniego nuo laiptų. Nesuprantu,
kodėl taip yra, juk Druskininkai
– stiprios bendruomenės miestas, sąmoningi žmonės.“
Kaltas indaplovės gamintojas?
Kad liktume objektyvūs, vertindami šią situaciją, pakalbinome ir Rimos butą užliejusį kaimyną. Pasidomėjome, kaip šią
susidarusią situaciją vertina antrame aukšte gyvenantis Valdas. Pateikiame pokalbį su juo.
– Kas ten atsitiko, kai buvo
užlietas kaimynės butas?
– Indaplovės mova trūko.

– Kodėl apie avariją neinformavote buto savininkų?
– Aš net nepagalvojau apie tai,
informavau draudimą, jie užregistravo ir viskas.
– Bet užpylė žmonėms butą.
Jei būtumėte jiems pranešę,
jie būtų susitvarkę.
– Ką ten susitvarkę, aš užsukau vandenį ir viskas. Tai tuo ir
baigėsi.
– Iš Butų ūkio avarinės nekvietėt?
– Kad ten ne Butų ūkio kaltė.
Plastmasinis sujungimas trūko.
– Tai čia Jūsų kaltė?
– Ką aš žinau. Gamintojo kaltė. Blogas vamzdis.
– Savininkė sakė, kad vaizdas bute nelabai geras.
– Bet jiems draudimas viską
kompensuos.
– Bet remontą jiems reiks
daryti?
– Abejoju, kad jiems ką reiks
daryti. Buvau užėjęs, tai nieko
tragiško ten nemačiau.
P.S. Vietoj moralo: Štai tokia kasdieniška, banali situacija, kuri galėjo pakrypti visai kita
linkme, jei kaimynas būtų pasielgęs kaimyniškai ir pranešęs
apie nutikusią bėdą užlieto buto
savininkei. Gal tada nereikėtų
meluoti ir vaikiškai išsisukinėti ir
kaltinti indaplovės gamintoją.
Parengė Laimutis Genys
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NUOMONĖ

Atiduosime duoklę pamirštiems Naujasodės kaimo partizanams

Juozas Sadauskas,
Jaskonių ir Naujasodės kaimų
bendruomenės pirmininkas
Pokario laikotarpiu iš Druskininkų krašte esančio Naujasodės kaimelio trylikos tuo metu
gyvenusių šeimų į Sibirą buvo
išvežtos aštuonios – ištremti
29 iš 46 kaimo gyventojų. Nuo
1920-1939 m. kaimas, kaip ir visas Vilniaus kraštas, buvo lenkų okupuotas, paskui beveik
metus šie kaimai priklausė
Baltarusijos SSR, vėliau buvo
okupuotas vokiečių, o po karo
– sovietų.
Į karo pabaigą kaimo vyrai buvo
labai priešiškai nusiteikę prieš
naują sovietų okupaciją. Tad iš
šio Pietų Dzūkijos pakraščio,
mažo Naujasodės kaimelio 1947
m. liepos mėnesį partizanų gretas papildė 6 jaunuoliai – Lietuvos patriotai.
Partizanų šeimos labai nukentėjo, buvo išvežtos į Sibirą. Ten vyresni šeimos nariai mirė iš bado,
nuo šalčio, ligų. Dauguma sugrįžo iš Sibiro, praradę sveikatą, nesukūrę šeimų, dėl to neturėjo paramos, pagalbos ir sovietiniais
laikais gyveno labai sunkiai.
Visi kaimo jaunuoliai buvo Lietuvos partizanai arba jų ryšininkai.
Žuvo penki jauni vaikinai – Lietuvos patriotai, nors tos Lietuvos jie
taip ir nebuvo matę...
Skaudžiausiai nukentėjo Juozo Sinkevičiaus šeima. Juozas
Sinkevičius, kaime turėjęs „Osipo“ pravardę, mirė Sibiro tremtyje, Tiumenės srityje, žuvo abu
jo sūnūs. Bronius SinkevičiusPaukštis, gimęs 1921-ųjų vasario 11 d., žuvo 1949-ųjų rugsėjo 8 d. Vertamedžio miške, netoli
Naujasodės kaimo. Jo brolis Jonas Sinkevičius-Jotvingis, gimęs
1918-ųjų kovo 3 d., ilgiausiai išlikęs iš Naujasodės kaimo partizanų, žuvo 1952-ųjų vasario 3 d.
Randamonių miške. Bunkerį apsupus enkavadistams, jis susisprogdino kartu su partizanu iš
Ratnyčios kaimo Bronium Damulevičium-Kelmu. Motiejus Sinkevičius-Lubinas, gimęs 1920-ųjų
rugpjūčio 2 d., žuvo Kapiniškių
kaime 1948 m. sausio 24 d. Kalbama, kad, pakliuvęs į apsupimą,
nusišovė. Nėra žinoma jo palaidojimo vieta. Adolfas SadauskasLiūtas, gimęs 1925-ųjų gruodžio
7 d., žuvo 1950-ųjų gegužės 27
dieną Randamonių kaime. Vytautas Konstantinavičius-Jokeris, gimęs 1921-ųjų rugsėjo 21 d., žuvo
1947-ųjų spalio 11 d. Margionių
kaime.
Iki šiol nėra tiksliai žinomos žuvusių partizanų amžinojo poilsio,
palaidojimo vietos. Kiek žinoma,
trijų Naujasodės partizanų – J.
Sinkevičiaus-Jotvingio, B. Sinkevičiaus-Pauščio, A. Sadausko-Liūto – kūnai buvo sumesti į „Mergelių akių“ ežerą, netoli
Druskininkų. Tik vienas iš Naujasodės kaimo Lietuvos partizanų
–V. Sadauskas-Strazdas (19232010) išliko gyvas.
Dar šeši kaimo vyrai, partizanų
ryšininkai – Albinas Konstantinavičius, Juozas Sadauskas, Petro
sūnus, Juozas Kacėnas, Juozas
Sadauskas, Antano sūnus, Alfonsas Kacėnas, Ipolitas Vaikšnoras
– buvo nuteisti po 10-15 metų, iš-

vežti į Sibirą.
Naujasodės kaimo jaunuoliai,
buvę „Sakalo“ būrio rezerve, sužinoję, kas atsitiko Jaskonių kaime 1947 m. liepos 13 d. Juozo
Jaskelevičiaus, kaime turėjusio
Ruozulio pravardę, sodybos kluone (ten žuvo būrio vadas Adolfas Damulevičius-Sakalas, Jonas Valentukevičius-Jaunuolis,
Petras Jazukevičius-Ėglis, Petras
Miškinis-Siuvėjas), pasitraukė iš
namų ir įstojo į partizanų gretas.
Apie tai – ištrauka iš Antano Suraučiaus knygos „Žaliojoj rikiuotėj“: „Pietų Dzūkijos pakraštys
Lietuvos pietryčių siena. Šio pasienio lietuviams, jų sąmonėje
buvo ypatinga užduotis: pirmiems
stoti ginti Lietuvos iškovotą laisvę
ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos sieną nuo puolimo iš pietų.
Jeigu visoje Lietuvoje vyravo mintis, kad II pasaulinio karo baigtis
bus panaši, kaip I pasaulinio karo,
tai šiam Lietuvos pakraščiui teko
ir konkretūs uždaviniai. Deja, istorija nesikartojo, kitaip susiklostė padėtis II pasauliniam karui einant į pabaigą ir jam pasibaigus.
Suprantama, kad Naujasodės
jaunoji vyrija, kaip ir senesnioji karta, savo dvasia anksti buvo
besiruošianti pakelti uždavinius
nepriklausomai Lietuvai. Tame
kaimelyje buvo daug jaunimo vyriškos giminės, o beveik visai nebuvo merginų – taip jau Dievulis
patvarko, kad šeimose vienai tik
patys berniukai, kitai tik mergaitės gimdavo. Kitaip išryškėjo pagrindinis priešas frontais ir pafrontėmis tapo visa Lietuva. Teko
remti antisovietinę partizaninę
kovą . Laimingai išliko Naujasodės vyrija. Tik Tertelis (Melnikas )
buvo suimtas ir kalintas Vorkutos
lageriuose. Beveik trejetą metų
ramiai gyveno, nors buvo prisiekę sėslūs kovotojai. Tas mažas
kaimelis, kurį ano meto prisiminimuose, o ir dabar atsilankydamas
kaip ant stalo matau. Konstantinavičų, dvi Sadauskų šeimos, sodybomis priešais per ūlyčią, dvi
ar trys Sinkevičių šeimos, viena Vaikšnoro šeima su Terteliais,
nors anoje Ratnyčėlės pusëje tik
per malūno tiltą gyveno, bet buvo
daugiau prie Naujasodės priskiriami ir taip vadinami. Dėl tragiškų įvykių Jaskonyse ir pavojingu
lūžiu vietos partizanuose Naujasodei pakibo grėsmė. Negaliu
pasakyti, ar tiesiogiai dėl Briedžio
kokių nors parodymų, ar ir be to,
priešui sukrutus, gal ir kokių įkalčių ar įtarimų Naujasodėje anksčiau surinkus. Buvo suimtas Sadauskas, berods vardu Juozas,
o „Bitele “vadinamas. Žinia apie
tardymus dėl ryšių su partizanais kėlė didelį pavojų. Jaunieji
naujasodiečiai pradėjo privengti
namų. Besislapstydami tarėsi su
vietos partizanais „Danieliumi“,
„Kiškiu“, „Ąžuoliniu“, „Kelmu“. Padėtis buvo svarstoma vadovybėje
su „Juozaičiu“, „Aitvaru“, taip pat
man dalyvaujant. Labai norėta,
kad Naujasodė paliktų nepaliesta. Deja, ėjo sunki įvykių griūtis.
Ne tik tai, kad iš „Briedžio“ kankinimais buvo vis daugiau išspaudžiama, ir priešas ruošėsi smūgiams, išnaudodamas „Briedžio“
parodymus, kurių, kaip paaiškėjo, buvo tik dalis to, ką jis žinojo ir galėjo išduoti. Vieną gražią

Rugpjūčio 14 d., šeštadienį, Naujasodės kaime organizuojamas
renginys, skirtas Naujasodės kaimo partizanų atminimui pagerbti
11.30 val. šv. Mišias Naujasodės kaime aukos Druskininkų (Ratnyčios)
Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonas, dekanas Medardas Čeponis.
Paminėsime partizanus, bus atidengtas ir pašventintas paminklas. Jų
atminimas bus pagerbtas Krašto apsaugos savanorių salvėmis. Vėliau
skambės dainos ir eilės, skirtos partizanams bei tremtiniams, dalyvaus
kaimo kapela „Malūnėlis“, Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių choras.
Pagrindinis – rėmėjas UAB Yukon Advanced Optics Worldwide.
Rėmėjas ir renginio organizatorius – Jaskonių ir Naujasodės kaimų
bendruomenė.

rugpjūčio dieną į pirmą būrį atėjo papildymas. Iš Naujasodės: A.
Sadauskas-Liūtas, broliai Sinkevičiai – Bronius-Paukštis, JonasJotvingis, dar vienas Sinkevičus ir
Konstantinavičius, šių dviejų slapyvardžių rašymo valandėlę neprisimenu. Atėjo su savo ginklais
stipriai apsisprendę...“
A. Suraučiaus knygoje pamiršti
du iš Naujasodės kaimo kilę partizanai – Vytautas Konstantinavičius-Jokeris ir Motiejus Sinkevičius-Lubinas.
Seniai stebiu mūsų valstybės
vyrų požiūrį į Lietuvos partizanus.
Partizanų vadai pagerbiami, paminėti. O kur paprasti, eiliniai Lietuvos patriotai, savanoriai, partizanai, padėję savo galveles už
Lietuvos laisvę? Jie gi ne mažiau
mylėjo Tėvynę. Dauguma taip ir
liko neįvardinti, jiems net nesuteikti karių savanorių vardai, nes
neliko artimųjų, galinčių tuo pasirūpinti. Ir tyla iš ministerijų, departamentų, centrų...
Ir tik tada, kai susiduri su kai kurių struktūrų „aparatčikais“ (gaila,
kad šio žodžio nėra lietuvių kalbos žodyne, kartais labai kai kam
tiktų), skaudu, bet kartais susidaro toks įspūdis, kad jos sukurtos ne padėti, o trukdyti... Manyčiau, pats laikas, kad valstybinės
struktūros pasistengtų ir pagaliau
pačios pradėtų domėtis, ieškoti
archyvuose ir įvardintų visus kovojusius, žuvusius Lietuvos partizanus, suteikiant jiems Lietuvos
partizanų, karių savanorių vardus. Aišku, patikrinus, ar jie nenusikalto žmogiškumui, ar nekaltų
žmonių krauju nesutepė Lietuvos

Partizanai A. Sadauskas-Liūtas (kairėje) ir J. Sinkevičius-Jotvingis/Asmeninio archyvo
nuotrauka

partizano vardo!
Aš, kaip eilinio Lietuvos partizano sūnus, kaip žuvusio dėdės sūnėnas, esu labai nusivylęs ir vis
dar laukiu, kada bus tinkamai parodyta pagarba žuvusiam, pamirštam, daug metų niekintam ir
net dabar nesurastam Lietuvos
sūnui eiliniam partizanui...
Tad gal bent mes Naujasodės
kaime pagaliau, kad ir labai pa-

vėlavę, prisiminsime ir įamžinsime jų atminimą – „Gimė. Kovojo.
Žuvo“...
Pagaliau įvykdėme senesnių
šio kaimo gyventojų, dabar jau
žvelgiančių iš Anapilio, svajonę,
kuriai tada pritrūko jėgų, o gal ir
laiko, svajonę – kaimo pradžioj
pastatysime paminklą, kad matytume, žinotume, prisimintume...
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Padėka medikui

Renginiai

Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, kuriems kelis kartus teko vykti į mano namus, visi jie buvo labai rūpestingi, suteikė savalaikę, profesionalią pagalbą ir išgelbėjo mano gyvybę. Ačiū Jums!
Julija Čmukienė

Superkame „Audi“, „BMW“, „Mazda“, „MB“, „Mitsubishi“, „Nissan“, „Opel“, „Toyota“, „VW“ su SDK, utilizavimu paramai gauti. Dirbame 24/7. Tel. 8 636 60454

Rugpjūčio 12 d. 21 val. Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) XIX tarptautinio menų festivalio
„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ filmas „Maria Callas: savais žodžiais“. Jei lis, seansas
nevyks
Rugpjūčio 13 d. 19 val. Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) tradicinės žydų muzikos koncertas
„MES: istorija muzikoje“. Atlikėjai: Polina Belilovsky (Izraelis), Saulė Buikaitė (Lietuva), muzikos
grupė „Klezmer Klangen“ (Lietuva)
Rugpjūčio 13 d. 21 val. Pramogų aikštė (Vilniaus al. 24) festivalio „Lauko kino maratonas“ kino
seansas „Serena“. Jei lis, seansas nevyks
Rugpjūčio 13 d. XIX tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
ekspedicija (pėsčiomis) „Čiurlionio takais į mitų ir gyvų legendų Švendubrę“ su menotyrininke
Aušra Česnulevičiene. Išvykimas 11 val. nuo Druskonio ežero pakrantės prie M. K. Čiurlionio
paveikslo ,,Bičiulystė”. Žygio trukmė 5 val., trasos ilgis – 17 km. Registracija https://forms.gle/
eFh8Gsp5NW1QVjb99
Rugpjūčio 14 d. 15 val. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) Nacionalinio „Spalvų
muzikos“ orkestro koncertas „Vasaros šypsenos“. Skambės lietuvių ir užsienio autorių muzikinės
kompozicijos bei klasikinės muzikos kūriniai
Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. Druskininkų pramogų aikštė (Vilniaus al. 24) XIX tarptautinio menų
festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ koncertas: Lietuvių kompozitorių solo dainos ir
duetai „Mikit, lankos“. Atlikėjai: R. Tallat-Kelpšaitė (sopranas), R. Preikšaitė (mecosopranas), G.
Cinauskas (fortepijonas)
Rugpjūčio 15 d. 21 val. Pramogų aikštė (Vilniaus al. 24) Festivalio „Lauko kino maratonas“ kino
seansas „Gerumo stebuklas“. Jei lis, seansas nevyks
Rugpjūčio 17 d. 17 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) – projekto
„Reprezentuojantys kurortą veidai: XIX a.-XX a. sandūros aptarnaujančio personalo uniformos“
parodos atidarymas, rekonstruotų kostiumų pristatymas visuomenei ir paskaita „Įvadas į istorinę
rekonstrukciją“ su kostiumo istorike Egle Kukyte.
Rugpjūčio 19 d. 17 val. Druskininkų viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) rašytojo Aido
Kelionio knygos „Druskų kambarys“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius Aidas Kelionis ir
žurnalistas, poetas Kęstas Sukackas
XXI tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be sienų“
Rugpjūčio 12 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) koncertas
„Festivalio virtuozai“, dalyvaus tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai
20 val. SPA Vilnius (K. Dineikos g. 1) koncertas „Neapolio melodijos“. Dalyvaus Aleksandras
Bogdanovas (tenoras, Rusija), Olga Kreiter (fortepijonas, Estija). Programoje – italų
neapolietiškos dainos.
20.30 val. Druskininkų bažnyčioje (Vilniaus al. 1) koncertas „Drezdeno virtuozai“. Dalyvaus Irena
Budrytė-Kummer ir Samuel Kummer
Rugpjūčio 12 d. 15 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)
koncertas „Festivalio virtuozai“, dalyvaus tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai
16 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje (V. Krėvės g. 7) koncertas „Festivalio
virtuozai“, dalyvaus tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai
20 val. Druskininkų bažnyčioje (Vilniaus al. 1) koncertas „Vargonų muzika“. Dalyvaus Jūratė
Landsbergytė ir tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai
Rugpjūčio 14 d. 19 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos salėje (Vytauto g. 23)
bendras projektas su Lietuvos kompozitorių sąjunga – „Vainikas M. K. Čiurlioniui“ dailininko A.
Šuliausko atminimui. Dalyvaus V. Šuliauskienė, tarptautinio konkurso-festivalio žiuri nariai
20 val. sanatorijos „Eglė“ Comfort konferencijų salėje J104 (Eglės g. 1) koncertas „Festivalio
virtuozai“, dalyvaus tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai
Rugpjūčio 15 d. 17 val. koncertas miesto Pramogų aikštėje. Dalyvaus Vilniaus muzikos mėgėjų
orkestras, dirigentas T. Šileika (Lietuva), konkurso virtuozai, draugijos „Guboja“ veiklos dalyviai
19 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje (V. Krėvės g. 7) koncertas „Dedikacija
Druskininkams“. Dalyvaus prof. Nacionalinės premijos laureatas Petras Vyšniauskas
(saksofonas), prof. Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas)
Rugpjūčio 16 d. 20 val. Druskininkų bažnyčioje (Vilniaus al. 1) koncertas „Baroko atspindžiai“.
Dalyvaus Jūratė Landsbergytė (vargonai) ir Ramutė Kalnėnaitė (violončelė)
Rugpjūčio 17 d. 15 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)
koncertas „M. K. Čiurlionis, jo amžininkų kūryba ir epocha“. Dalyvaus M. Jacobs, G. Gedvilaitė,
P. Vyšniauskas, V. Kaplūnas, V. Vitaitė, A. Žvirblytė, A. Bendoraitienė, I. Vyšniauskaitė
16 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje (V. Krėvės g. 7) koncertas „Festivalio
virtuozai“, dalyvaus tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai
Rugpjūčio 18 d. 17 val. sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje (V. Krėvės g. 7) konkursofestivalio iškilmingas uždarymas, laureatų koncertas, apdovanojimai.
Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose (M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode, M.
K. Čiurlionio g. 35):
Rugpjūčio 14 d. 16 val. koncertuos Andrius Vasiliauskas
Rugpjūčio 18 d. 19 val. Koncertuos Motiejus Bazaras

Parodos

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją. Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.
5908/0003:176), esančio Guronių k., Leipalingio sen.,
Druskininkų sav., savininką P.S., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2226) 2021-08-24 10:00 val. vykdys žemės sklypo
(kadastro Nr. 5908/0003:189), esančio Guronių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ
„Žemata“ adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai,
el. paštu info@zemata.lt arba telefonu 8 693 06 379

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš
Andrėjaus Balyko kolekcijos
Iki rugpjūčio 25 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje ( M. K. Čiurlionio g. 37 ) veiks
paroda „Gėlė iš atviruko. Dailininkui Rimantui Laniauskui ( 1937-2014 ) atminti“
Iki rugpjūčio 28 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks meno kūrėjo Gintauto Akstino jubiliejinė
paroda „Aš kelyje“
Iki rugpjūčio 28 d.Viečiūnų bendruomenės centre tautodailininkės Monikos Lukaševičienės
jubiliejinė paroda
Iki rugpjūčio 28 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks audimo paroda Dzūkijos dzyvai.
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“
Iki rugsėjo 8 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks tapytojų plenero „Šlavantas 2021“
paroda

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
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Užuojautos

Padėkos
Nuoširdžiai dėkojame DNSB „Šilo namas“ ir SB „Dainava“ Dainavos 12-osios gatvės kaimynams,
VšĮ Druskininkų PSPC medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus gydytojams ir personalui, parapijos klebonui Vaidui Vaišvilui, tėčio ir mano draugams, padėjusiems jam ir mums jo
kelio pabaigoje. Dėkoju visiems, buvusiems šalia šią neišvengiamą sunkią valandą.
Mečio Algirdo Garnio dukra su šeima

Metalo išvežimas, supirkimas.
Statybinių šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo automobiliams
vežti nuoma.
Tel. 8 605 05407

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

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, tėčiui, seneliui Vladimirui Petruninui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Tegul lydi stiprybė ir dvasios paguoda
šiuo sunkiu metu.
Druskininkų savivaldybė
Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…
Mirus Angelei Čepanauskienei, nuoširdžiai užjaučiame
dukras Ingą ir Redą bei artimuosius.
Merkinės g.6 gyventojai
Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
ir atsitieskite skausme. (J. Marcinkevičius)

Picerija „Sicilia“ ieško
padavėjo (-jos).
Tel. +370 618 28614

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam
vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Oną Petruninienę
ir artimuosius.

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

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė
Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo kaip trumpai. (V. Aistis)
Mirus Vladimirui Petruninui, sunkią netekties valandą,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, dukras,
anūkėlius ir visus artimuosius.
Merkinės g. 3 namo gyventojai
Mes tik norime tikėti, kad Mama – amžina.
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė savo gelmėn...

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.
Brangiai perka senus
gintaro karolius gabalus,
sages, pakabukus.
Tel. 8 674 61 640
Naujas, jaukus, šiuolaikinis restoranas Druskininkuose ieško švaros
fėjų (indų plovėjų). Jus
pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki aplinka.
Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
Parduodu 184 kv. m
komercinės paskirties patalpas su poilsio
kambariais ir 3 arų žeme Neravų g.

Tel. 8 685 23427

Tvarkome apleistus sklypus. Pjauname, genėjame
medžius krūmynus. Pjauname žolę trimeriais, sodo
traktoriukais. Karpome gyvatvores, atliekame kitus
aplinkos tvarkymo darbus. Tel. 8 670 18048

Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Janiną Ignorienę dėl
mylimos Mamytės mirties.
Druskininkų savivaldybės Leipalingio
progimnazijos bendruomenė

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Tamulevičienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...
Dėl staigios mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Redą Žukauskienę. Telydi Jus paguoda ir dvasios
stiprybė šią sunkią netekties valandą!
Kaimynai L. ir S. Ivanauskai, Z. ir R. Vitkauskai,
L. Gerasičkina, I. ir J. Vitkauskai
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai užjaučiame
Leipalingio ambulatorijos vedėją, gydytoją
Janiną Ignorienę
Leipalingio ambulatorijos kolektyvas

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“!

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)
Nuoširdžius užuojautos žodžius dėl mylimos sesers Angelės mirties skiriame Petrui Vaškevičiui.
Druskininkų g. 10 kaimynai
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2021.08.13 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:15 Greiti ir įsiutę 4.
00:00 Kristin.
06:15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Tunelis“.
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 „Ratai 2“.
21:50 „Keršytojai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Keršytojai“.
00:35 „Tasmanijos velniai“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
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 Ekvalaizeris.
00:15 Matrica. Perkrauta.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga”.
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“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:20 „Šuo“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „CSI. Majamis“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.

19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Stalingradas.
00:05 Deimantų vagys.

2021.08.14 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Luisas ir ateiviai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Pasaulio dokumentika.
12:00 Apaštalinio nuncijaus Ukrainoje prelato Visvaldo Kulboko įšventinimo
vyskupu iškilmės.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Paskutinis laiškas.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Seržantas Bilkas.
24:00 Greiti ir įsiutę 4.
06:35 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:25 „Laukinio Paryžiaus istorija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinio Paryžiaus istorija“.
12:30 „Ar mes pora?“.
14:45 „Dykumos daktarė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslapčių
knyga“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 „Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslapčių
knyga“.
22:10 „Angelas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Angelas“.
00:25 „Mergvakaris“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
08:40 Klara ir stebuklingasis drakonas.
10:25 Tomas ir Džeris.
11:30 Princesė Enė.
13:50 Hugo išradimas.
16:20 Robinas Hudas. Vyrai su triko.
18:30 Žinios.
19:30 Debesuota, numatoma mėsos
kukulių kruša.
21:20 Taip, mes juodi.
23:10 Be įsipareigojimų.
01:20 Ekvalaizeris.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 TV Europa pristato.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Triguba apsauga”.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 „Vaikai iš Amerikos viešbučio“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Triguba apsauga”.

06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 „Kova už būvį“.
11:10 „Geriausi šuns draugai“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
14:00 „Ekstrasensai tiria“.

16:10 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 Kaukės.
22:00 Lošėjas.
00:15 Absoliutus blogis.

2021.08.15 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 (Ne)emigrantai.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Spalvingas žirgelių gyvenimas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Kelionių atvirukai.
11:40 Kelionių atvirukai.
11:55 Maži, bet ypatingi: vabzdžiai.
12:45 Salų gamtos slėpiniai.
13:40 Puaro.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
21:00 Viktorija.
21:50 Pono Byno atostogos.
23:20 Pitas ir Tili.
01:00 Seržantas Bilkas.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas. Vasara“.
09:30 „Koko“.
11:30 „Laukinio Paryžiaus istorija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinio Paryžiaus istorija“.
12:35 „Guliverio kelionės“.
14:15 „Druska brangesnė už auksą“.
16:10 „Briusas Visagalis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Briusas Visagalis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Dambis“.
21:55 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“.
00:20 „Mitas“.
06:25 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 Didysis Tomo ir Džerio nuotykis.
10:15 Žvaigždžių dulkės.
12:45 Išsinuomokit vaiką!
14:35 Medisono grafystės tiltai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kamanė.
21:50 Sąjungininkai.
00:15 Interviu su diktatoriumi.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
11.00 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
12.00 „Triguba apsauga”.
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.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Triguba apsauga”.
06:30 „Pričiupom!“.
07:30 Tarptautinis turnyras
„Pasaulio taurė 2021“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Lietuvos galiūnų komandinis
čempionatas“.
10:05 „Kova už būvį“.
11:10 „Geriausi šuns draugai“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.

14:00 „Ekstrasensai tiria“.
16:10 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:55 Lošėjas.

2021.08.16 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
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.
15:00 Žinios.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
06:15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
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 „Tunelis“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Kova už garbę“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Kova už garbę“.
23:55 „Bulis“.
00:55 „Havajai 5.0“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
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 „Artemidė“. Žudikų viešbutis.
00:20 „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 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.

06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Bėglys.
22:45 „Mirtinas ginklas“.
23:45 „Legendų biuras“.
01:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.

2021.08.17 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Daiktų istorijos.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Tunelis“.
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 „Tunelis“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Dredas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Dredas“.
23:55 „Bulis“.
00:55 „Havajai 5.0“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
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 Išpirka.
00:20 „Strėlė“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
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 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
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20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 48 valandos.
23:00 Bėglys.
00:45 „Greitojo reagavimo būrys“.

2021.08.18 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai.
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 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Istorijos perimetrai.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Tunelis“.
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 „Tunelis“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Atkeršyti bet kokia kaina“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Atkeršyti bet kokia kaina“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Atkeršyti bet kokia kaina“.
00:00 „Bulis“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
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 Turistas.
00:35 „Strėlė“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
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 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
22:45 48 valandos.

2021.08.19 d.
Ketvirtadienis

13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirties apsuptyje.
23:05 Universalus karys. Sugrįžimas.
00:50 „Greitojo reagavimo būrys“.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Istorijos perimetrai.
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 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
24:00 Įstatymas ir tvarka.
00:40 Veranda.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
06:15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Tunelis“.
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 „Tunelis“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Nesuvokiama grėsmė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nesuvokiama grėsmė“.
00:00 „Bulis“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
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 Slaptasis agentas.
00:25 „Strėlė“.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas”.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.

Dainavos žynys
Būrimai telefonu

Tel. 8 608 33221

Metalo išvežimas, supirkimas.
Statybinių šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su
kaušu, tralo automobiliams vežti nuoma.

Tel. 8 605 05407
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Statybos įmonei reikalingi
dažytojai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

Savaitraščio Nr. 317

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel.8 685 04034

Priekabos 3x1,5 m nuoma, B kategorija.
Tel. 8 615 77277

Superkame automobilius geriausia kaina.
Tel. +370 (648) 18 770

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“
reikia autokrautuvo vairuotojo.
Teirautis telefonu 8 686 52724

BALDAI

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

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

Tel. 8 682 10953
Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
Naujas, jaukus, šiuolaikinis restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki aplinka. Kreiptis telefonu+370 612 32445

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

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

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

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

Tel. 8 620 65577

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277
UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia
prisijungti prie laiptinių valymo komandos!
Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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
Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas sklypas 3 km nuo
Druskininkų, Raigardo slėnyje, 35
m nuo Nemu-nykščio pakrantės.
Geras privažiavimas, sutvarkyta aplinka. Kaina – 45 tūkst. Eur.
Tel. 8 602 28830
Viečiūnuose parduodamas 22
arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje),
pui-kus privažiavimas. Kaina – 17
500 Eur, derinama. Yra daugiau
sklypų. Tel. 8 624 69222
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas
kapitalinis remontas. Kaina – 36
000 Eur. Arba keičia į didesnį plotą Druskininkuose, Vilniuje, Kaune. Tel. 8 604 48595
Parduoda arba išnuomoja 2 kambarių butą Druskininkų centre.
Tel. 8 616 48116
Parduodamas 2 kambarių butas
Gardino g. 15: 38 kv. m, 4 aukštas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.
Tel. 8 607 36078
Parduodamas 3 kambarių, 71, 18
kv. m butas su židiniu 9 aukšte iš
10, Ateities g. Kaina – 69 000 Eur.
Tel. 8 687 37575

– 19 km, kaina – 10 000 Eur. Tel. 8
698 48621 ir 8 687 91181
Senojoje Varėnoje, Varėnės g.,
parduodamas gyvenamasis namas. Bendras plotas – 82, 48 kv.
m, sklypo plotas – 11, 02 arų. Kaina – 35 000 Eur. Tel. 8 698 48621
ir 8 687 91181
Parduodamas žemės sklypas Cimaniūnuose (pieva). Tel. 8 698
48621 ir 8 687 91181
Parduodamas 9 arų, namų valdos žemės sklypas Baltašiškėje,
Miciūnų g. 17. Atlikti kadastriniai
matavimai. Tel. 8 674 20701

Parduoda vasarinius kviečius: 50
kg – 9 Eur, avižas: 50 kg – 6 Eur.
Perkant didesnį kiekį, galiu atvežti. Tel. 8 695 16057
Parduodu triušius ir triušieną. Tel.
8 611 45735
Žieminiai ir vasariniai kviečiai Vilkiautinio kaime. Tel. 8 698 35361

Transporto priemonės ir jų dalys
Parduodu automobilį „Renault Laguna“, 2005 m. Tech. apžiūra galioja iki 2022-08. Kuriasi ir važiuoja gerai, kaina – 1000 Eur. Tel. 8
678 23700

Perka nekilnojamąjį turtą
Ieškoma pirkti sodyba netoli Druskininkų, gali būti apleista ir garažas Baltašiškėje.
Tel. 8 605 05407
Pirkčiau komercines patalpas,
1 aukšte, su atskiru įėjimu, 3060 kv. m, kaina iki 30 000 eurų.
Tel. 8 609 02451
Perku žemės ūkio paskirties sklypą šalia Leipalingio. Domina įvairūs variantai. Tel. 8 611 92228

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

Perku 2-3 kambarių butą už adekvačią kainą, skelbimai peržiūrėti.
Tel. 8 627 74261

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

Brangiai perkame įvairų mišką.
Gali būti su bendrasavininkais.
(Domina miškai Švendubrėje).
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698
48621 ir 8 687 91181

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą. Tel. 8 610 48759

Pačiame Veisiejų centre parduodamas 2 aukštų mūrinis gyvenamasis namas: 198 kv.m ploto,
namų valdos sklypas – 14 arų,
garažas, ūkinis pastatas. Sklypas
apželdintas, iki ežero pakrantės
200 m. Kaina – 55 tūkst. eurų.
Tel. 8 612 97393

Išnuomojamas 2 kambarių butas
Kaune, Eiguliuose (Šiaurės prospektas). Tel. 8 623 10916

Brangiai perku pjautą medieną:
lentas, tašelius (bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830

Išnuomoja 2 kambarių butą Druskininkų centre. Tel. 8 616 48116

Pirksiu Lietuvos dailininkų paveikslus, Kauno dailės, rusiško
porceliano skulptūrėles. Tel. 8
613 86007

Lazdijų raj., Šadžiūnų kaime parduodama sodyba. Sklypas – 61
arų namų valda, nuo Druskininkų

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614
47247

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

Perka įvairius daiktus

Išsinuomotų

Žemės ūkio produkcija

Muzikinis centras „SONY MHCRG290“,
2x120W,plaunamas
šepetys „AQUA LASER GOLD“,
išskleidžiamas stalas, automagnetola automobiliui „Renault Megane“, 1998 m. Tel. 8 614 36158
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), naujas 3 pavarų moteriškas dviratis, austos vilnonės
lovatiesės, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai,
koja minama siuvimo mašina.
Tel. 8 630 87652
Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 m,
kaina – 25 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, pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, TV

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Išnuomoju 2 kambarių butą su
baldais ir buitine technika M. K.
Čiurlionio g. Kaina – 290 Eur plius
komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 617
41584

Ieškomas butas Druskininkuose
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Miegamojo komplektas, indaplovė „Whirpool“, sofa-lova, 2 foteliai, 2 vokiškos lovos, rašomasis stalas su lentyna. Tel. 8 670
80410

Parduodu metalo suvirinimo aparatą „VD-306“ ir galandinimo stakles „T-400“. Tel. 8 685 23427

Pirkčiau garažą Druskininkuose.
Tel. 8 627 41783

Atsakinga 2 asmenų šeima ilgam
išsinuomotų 1-2 kambarių butą
Druskininkuose arba gyvenamą
plotą Merkinėje. Tel. 8 676 16606

Perdengimo plokštės (6 vnt.). Tel.
8 646 88970

Lieti ratlankiai, „Renault Scenic“
R-15 su vasarinėmis padangomis, medžio apdirbimo frezavimo
staklės. Tel. 8 688 96725

Parduodamas 4 kambarių, 78, 85
kv. m butas, 4 aukšte iš 4, bendrabučio tipo name Gardino g.
17. Kaina – 37 500 Eur. Tel. 8 687
37575

Lazdijų rajono sav., Šapurų kaime
parduodama didelė sodyba, tinkanti kaimo turizmui, organizuoti
pobūvius. Sklypas – 1, 69 ha. Yra
renovuotas gyvenamasis namas
su trimis kambariais ir virtuve, WC
ir vonia. Namas pobūviams su
miegamaisiais kambariais, dušo
kabinom ir WC, virtuve, balkonais,
daug kitų statinių, sodas. Kaina –
59 000 Eur. Tel. 8 698 48621 ir 8
687 91181

Parduodu labai geros kokybės
mikrobangų krosnelę „Electrolux“, kaina – 180 Eur ir šaldytuvą
„Blomberg“, 3 kamerų, kaina –
300 Eur. Tel. 8 682 37249

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

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

Nuoma

su čiužiniais, spintelė. Tel. 8 656
38881 ir 8 605 61520

Miškas, mediena, malkos

sieninis laikiklis – 6 Eur, diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti
po 5 Eur. Tel. 8 686 43600
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, kaina – 25 Eur,
sulenkiamas universalus dviratis – 25 Eur, vyriškas dviratis su
bėgiais, kaina – 55 Eur, centrinio
šildymo katilas (6 sekcijų). Kaina
– 200 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodu išmontuotą plastikinį
langą, balta spalva, aukštis – 1,
435 m – plotis – 1, 350 m. Kaina –
50 Eur. tel. 8 687 09889

Reikalinga
Reikalingi darbininkai, galintys
nudažyti namą Druskininkuose.
Tel. 8 681 16642
Reikalingi meistrai ir pagalbiniai
darbuotojai išorės statybos darbams atlikti. Tel. 8 622 44741

Kita
Gal kas padovanotų veikiantį muzikinį centrą? Tel. (8 313) 41211

Ieško darbo
Statybininkas ieško darbo. Tel. 8
627 02119

Dovanoja
Dovanoju šiferį, Ricielių kaime.
Tel. +370 648 92746
Įvairios plytos išsivežimui. Tel. 8
698 40430
Naudota, išskleidžiama dvigulė
lova-tachta su patalynės dėže.
Tel. 8 652 85118

PERKAME

nederlingas medžiais ir
krūmais apaugusias žemės
ūkio paskirties žemes.
Tel. 8 603 30577

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

Įvairios malkos: kulbėmis ir rąsteliais. Vežame ir mažus kiekius.
Tel. 8 610 32259
Parduoda viengubo pjovimo lentas ir tašelius (brūsus). Tel. 8 686
08620
Parduoda pušines, beržines,
alksnines kapotas malkas. Tel. 8
650 20402 ir 8 636 76029
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Įvairūs daiktai

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą.
Tel. 8 610 48759
Priekabos 3x1,5 nuoma, B kategorija. Tel. 8 615 77277
Parduodu 184 kv. m komercinės paskirties patalpas su
poilsio kambariais ir 3 arų žeme Neravų g.
Tel. 8 685 23427

Naudotos šarvo durys, šviesi
spalva, 90x206, kaina – 200 Eur.
Tel. 8 655 04365

UAB „Lynas“ ieško liftų elektromechaniko,

Malkinės sandėliukas, kokliai,
lauko tualetas (medinis), kreivuolių pavėsinė, lova (1 m 60 x 2 m)

Malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos.

darbas Druskininkuose. Tel. 8 623 97748

Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
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Konkursas-festivalis „Muzika be sienų“
Druskininkų erdves pripildys muzikos garsų

Druskininkiečiams ir miesto svečiams bus pasiūlyta įvairi koncertinė programa, kurioje bus galima pamatyti pasaulinio garso muzikantus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Rugpjūčio 11-18 dienomis
Druskininkų miesto gyventojus ir svečius jau dvidešimt
pirmą kartą sukvies vasaros
muzikos akademija-tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be sienų“. Tai – išskirtinis renginys, sujungiantis
konkursus, koncertus ir plačią edukacinę programą.
Ir šįkart rengiami pačių įvairiausių specialybių – solistų -pianistų, styginių, pučiamųjų, klavesinistų, vokalistų, džiazo atlikėjų,
kamerinių ansamblių ir pianistų su kameriniu orkestru – konkursai Šiemet pirmą kartą konkurse varžysis ir vargonininkai,
kurie muzikuos Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Nepaisant visų pandeminių
kelionių ribojimų, norą dalyvauti konkurse pareiškė muzikai iš 11-os šalių: Lietuvos, Estijos, Švedijos, Rusijos, Lenkijos,
Baltarusijos, Ukrainos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos. Pirmą
kartą sulauksime dalyvių iš Kanados ir net iš Indijos. Konkurso dalyviams talkins kamerinis
orkestras, vadovaujamas Tado
Šileikos. Šiemet bus ir naujienų – scenoje skambės arfa bei
mušamieji, o jauniesiems atlikėjams, norintiems tobulėti, bet
nenorintiems konkuruoti, suteikiama galimybė dalyvauti tik
festivalyje – groti koncertuose bei semtis žinių edukacinėje
programoje.
Konkursas-festivalis „Muzika
be sienų“ visuomet skyrė didelį dėmesį didžiojo mūsų tautos
genijaus M. K. Čiurlionio kūrybos sklaidai, taigi ir šiemet vyks
prof. Vytauto Landsbergio seminaras bei meistriškumo pamokos, tradiciniai projektai „M. K.
Čiurlionis, jo amžininkų kūryba
ir epocha“, kuriame M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūrinius atliks garsūs atlikėjai iš Lietuvos,
Švedijos, Lenkijos, Vokietijos,
Prancūzijos. Su Lietuvos kompozitorių sąjunga rengiamame
projekte „Vainikas Čiurlioniui“

klausytojai turės galimybės ne
tik susipažinti su naujausiais lietuvių kompozitorių opusais, bet
ir išgirsti retai Lietuvoje atliekamus kaimyninių šalių kūrinius,
kuriuos atliks žiuri nariai, ankstesnių konkursų laureatai. Daug
metų šį koncertą pristatydavo
bei jo metu savo darbus eksponuodavo žymus druskininkietis
dalininkas Alfonsas Šuliauskas.
Žymiam menininkui išėjus Anapilin, jo darbus pristatys jo žmona Vida Šuliauskienė.
Dailininkas Saulius Rudzikas
taip pat pratęs gražų A. Šuliausko darbą – pieš konkurso dalyvių bei žiuri narių portretus.
Druskininkiečiams ir miesto svečiams bus pasiūlyta įvairi koncertinė programa. Pirmą
kartą į Druskininkus atvyksta
pasaulinė garsenybė, legendinis pianistas Eugen Indjic (Prancūzija) – vienas iš garsiausių F.
Chopin muzikos interpretatorių
pasaulyje. Jis ne tik grojo festivalio atidarymo koncerte, bet
ir rugpjūčio 12 d. 14 val. M. K.
Čiurlionio meno mokykloje rengiamame seminare dalinsis F.
Chopin mazurkų interpretavimo
paslaptimis.
Rugpjūčio 15 d. „Draugystės“
sanatorijoje du žymūs Lietuvos
menininkai – saksofonininkas
Petras Vyšniauskas ir pianistė Aleksandra Žvirblytė pristatys naują projektą „Dedikacija
Druskininkams“ – specialiai festivaliui bei Druskininkų miestui
parengtą programą, kurioje su
Druskininkais susijusių autorių
kompozicijos persipins su spontaniškai gimstančiomis improvizacijomis.
Vargonų muzikos gerbėjai
rugpjūčio 12 d. 20.30 val. laukiami aukščiausio lygio meistrų
pasirodymuose Švč. Mergelės
Marijos Škapliernės bažnyčioje. Ten girdėsime Drezdeno virtuozus Ireną Budrytę-Kummer
ir Samuelį Kummer, rugpjūčio 13 d. 20.30 val. koncertuos žymi Lietuvos vargonininkė Jūratė Landsbergytė drauge

su konkurso-festivalio dalyviais.
Rugpjūčio 16 d. Jūratė Landsbergytė drauge su puikia violončelininke Ramute Kalnėnaite
pateiks programą „Baroko atspindžiai“.
Vokalinės muzikos mylėtojai
rugpjūčio 12 d.20 val. laukiami SPA Vilnius vyksiančiame
koncerte „Neapolio melodijos“
– tenoro Aleksandro Bogdanovo (Rusija) bei pianistės Olgos
Kreiter (Estija) parengta italų
neapolietiškų dainų programa.
Konkurso-festivalio
dalyviai
iš Lietuvos, Lenkijos, Indijos,
Jungtinės Karalystės, ir kitų šalių koncertuos Druskininkų sanatorijose bei muziejuose.
Tęsiamas bendradarbiavimas
su Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“: žymūs
profesoriai iš Lietuvos ir užsienio dirbs su neįgalias muzikais,
konkurso - festivalio dalyviai
drauge su neįgaliais atlikėjais
surengs koncertą miesto Pramogų aikštėje.
Muzikos mokyklos patalpose
vyks ne tik konkursas, bet ir plati
edukacinė programa: mokslinėmetodinė konferencija, seminarai atlikėjų psichologijos, fiziologijos, interpretacijos klausimais.
Žymiausi profesoriai iš Lietuvos,
Vokietijos, Prancūzijos su jaunaisiais pianistais dalinsis atlikėjų meno paslaptimis atvirose
pamokose, seminaruose. Rugpjūčio 18 d. 17 val. visi laukiami
sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje sužinoti, kas tapo
konkurso nugalėtojais ir laimėjo puikius koncertinius prizus –
pasirodymus su ir su orkestru, ir
įvairiose pasaulio šalyse, tądien
bus galima paklausyti nuotaikingo uždarymo koncerto.
Kviečiame visus Druskininkų
miesto gyventojus, svečius lankytis konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ renginiuose.
Detali informacija apie renginius – www.musicwithoutlimits.lt
Aleksandra Žvirblytė

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“!

