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Pagerbti geriausiai mokyklą baigę gimnazistai,
abiturientams įteikti brandos atestatai
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Išskirtinio dėmesio per abiturientų išleistuves sulaukė geriausieji Druskininkų moksleiviai, kurių žinios per brandos egzaminus buvo įvertintos pačiais aukščiausiais balais – 100-ukais/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Saulėtą praėjusio ketvirtadienio pavakarę „Ryto“ gimnazijos kieme šurmuliavo
abiturientai, jų pasveikinti
atėję šeimos nariai, artimieji bei draugai. Gimnaziją šiemet pabaigė 115 abiturientų, o tądien brandos atestatai
įteikti 109-iems „Ryto“ gimnazijos 46-osios laidos abiturientams.
Tądien pagerbti ir geriausiais rezultatais mokyklą baigę šeši gimnazistai, kurių
bendras kraitis – 12 šimtukų.
Vienas iš jų – Pijus Domantas
Valentukevičius – mokyklą
baigė su pagyrimu, jo atestate vien 10-ukai, o egzaminų žinios įvertintos net 4-iais
šimtukais.
Palinkėjo drąsių svajonių
Abiturientų išleistuvėse apsilankęs Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius abiturientams palinkėjo sėkmės, garsinant Druskininkus visoje Lietuvoje, paragino pasitikėti savimi ir drąsiai
svajoti: „Iš tiesų ši diena vainikuoja 12 nelengvo darbo metų.
Šiandieniniai rezultatai – Jūsų
žinių, gabumų, sunkaus darbo
parodymas. Džiaugiamės ir didžiuojamės gimnazistais, kurių žinios buvo įvertintos aukščiausiu balu – 100-uku. Žinoma,
kiekvienas abiturientas rinksis savą kelią, galbūt abiturientams, gavusiems aukščiausius
egzaminų įvertinamus, bus lengviau tai padaryti. Bet, manau,
galimybę rinktis, kuo norite būti,
turite kiekvienas. Svajokite, atkakliai siekite savo tikslų, ir svajonės tikrai išsipildys! Dėkoju
abiturientams ir mokytojams,

kurie kartu per pandemiją įveikė
daugybę nuotolinio ir mišraus
darbo iššūkių ir pasiekė puikių
rezultatų. Geri brandos egzaminų rezultatai – pačių abiturientų,
jų tėvų, auklėtojų, dalykų mokytojų ir mokyklos vadovų bendro
darbo vaisiai!“
Aukščiausiais balais brandos
egzaminus išlaikiusius mokinius, baigusius mokyklą su pagyrimu ir gavusius aukščiausius
100 balų brandos egzaminų
įvertinimus, pristatė jų auklėtoja Aušra Jonavičienė. Apdovanojimus jiems įteikė Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius. Kaip ir
kasmet, taip ir šiemet, Savivaldybė už kiekvieną gautą 100tuką abiturientams skyrė premijas po 200 Eur.
Pasveikinti geriausi
abiturientai
Šiemet geriausių abiturientų pagerbimo ceremonija organizuota per išleistuvių šventę. Išskirtinio dėmesio sulaukė
geriausieji Druskininkų moksleiviai, kurių žinios per brandos egzaminus buvo įvertintos
pačiais aukščiausiais balais –
100-ukais.
„Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė didžiuojasi, kad šiemet mokykloje ir vėl
pasiektas išskirtinis rezultatas – abiturientas Pijus Domantas Valentukevičius per brandos egzaminus gavo net keturis
šimtukus. Jis drauge su Juliumi
Gvozdiovu, surinkusiu tris šimtukus, pakviestas į geriausių šalies abiturientų pagerbimo šventę Vilniuje.
Daugiausia padėkos žodžių
tądien išgirdo abiturientas P. D.

Valentukevičius, kurio egzaminų kraityje – 4 šimtukai: matematikos, anglų kalbos, chemijos
ir biologijos. J. Gvozdiovas surinko tris šimtukus – tokiu balu
įvertintos jo matematikos, informacinių technologijų ir fizikos
egzaminų žinios. Jana Patricia
Ana Van Guht gali didžiuotis,
kad jos lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos žinios buvo
įvertintos 100 balų. Rytis Bozys,
Ugnė Svioklaitė ir Donata Vyšniauskaitė gavo po 100 balų per
anglų kalbos egzaminą.
Renginio metu šiltų žodžių nepagailėta ir mokytojams, kurie
prisidėjo prie šio šešeto pasiektų rezultatų. Padėkos įteiktos
Aušrai Jonavičienei, matematikos mokytojai metodininkei, Edvinui Vilkui, informacinių
technologijų mokytojui metodininkui, Giedrei Matulevičienei,
chemijos vyresniajai mokytojai,
Gintarui Žaldokui, fizikos mokytojui metodininkui, Gitanai Stukienei, anglų kalbos mokytojai
metodininkei, Neringai Guželienei, anglų kalbos mokytojai metodininkei, Nijolei Krukonienei,
vyresniajai biologijos mokytojai.
Padėkota ir dar vienai mokytojai, prisidėjusi prie šių pasiekimų, - šviesaus atminimo lietuvių
kalbos ir literatūros mokytojai
metodininkei Erikai Skrėliūnienė. Ji pagerbta tylos minute.
Renginyje dalyvavusi švietimo
skyriaus vedėja Diana Brown
kartu su mero pavaduotoju L.
Urmanavičiumi apdovanojo mokytojus gėlėmis, mero R. Malinausko padėkomis bei Druskininkų gydyklos sveikatinimo
programomis „Sveikatos ratas“.
Šiltų padėkų sulaukė ir mokinių, kurie jau mokykloje išsiskyrė savo pasiekimais, užsis-

pyrimu ir nusiteikimu darbui,
tėveliai. Pasak „Ryto‘ gimnazijos direktorės Egidijos Vilkienės, jaunam žmogui labai svarbus dėmesys, padrąsinimas ir
palaikymas, todėl tądien abiturientams įteiktos ir rėmėjų dovanos. „Džiaugiuosi, kad buvę
mūsų mokyklos mokiniai: 1994
metų laidos abiturientas Tadas
Šarapovas ir 2000 metų – Darius Šavolskis, kasmet skiria
vienkartines stipendijas mokiniams, baigiantiems gimnaziją
ir pasiekusiems gražių rezultatų. Ne pirmus metus prie rėmėjų grupės prisijungia mokytojai ir tėvai. Bronė ir Jevgrafijus
Samuchovai pasveikina geriau-
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„Druskininkų
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Aptartas naujosios Druskininkų autobusų
stoties projektas

Rugpjūčio mėnesį – naujos
įdomios vaikų vasaros
stovyklos: laisvų vietų dar yra

Vaikų vasaros poilsis: stovyklos „Teatras – tai aš“ vadovė, teatro ir kino pedagogė Monika Mažonaitė/Asmeninio archyvo nuotrauka
Architektas G. Balčytis (kairėje) Druskininkų savivaldybės vadovams pristatė pirmuosius naujos, modernios, funkcionalios ir šiuolaikiškos Druskininkų autobusų stoties projekto sprendinius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę žymus architektas Gintaras Balčytis
Druskininkų savivaldybės vadovams pristatė pirmuosius
naujos, modernios, funkcionalios ir šiuolaikiškos Druskininkų
autobusų
stoties
projekto sprendinius. Nauja
Druskininkų autobusų stotis
iškils dabartinės stoties vietoje.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas džiaugėsi,
kad ir architektas G. Balčytis,
ir projekto investuotojai jaučia
Druskininkus ir įsiklauso į išsakytus pasiūlymus dėl projekto
tobulinimo.
„Kadangi autobusų stotis bus
įsikūrusi pušynų apsuptyje ir
norime ją harmoningai įlieti į
aplinką, svarstėme, kad rekonstrukcijos metu bus panaudoti medžio elementai, atsiras net
ir čiurlioniškų motyvų. Autobusų

stoties vidaus erdvė bus šviesi,
estetiška, išskirtinė – su išsaugotomis natūralios gamtos salomis. Svarstėme, kad jos stogą
galima išnaudoti įrengiant saulės elektrinę, o taip pat renginiams skirtą terasą ir apžvalgos
bokštą, kuris atvertų vaizdingą
miesto ir Druskonio ežero panoramą. Nors autobusų stoties
pagrindinė funkcija yra keleivių
vežimas, svarstėme, kad autobusai neturėtų užstoti pastato
prieigų ir fasado“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas.
Druskininkų autobusų stoties
projektą rengiantis G. Balčytis
yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas,
apdovanotas už miestui ir žmogui atvirą architektūrą. Architektas projektavo Kauno ir Vilkaviškio autobusų stotis.
Pasak mero, per 20 metų pri-

Kiekvieną ketvirtadienį –
vakcinacija be registracijos

vati autobusų stotis taip ir nerado ūkiškai besitvarkančio šeimininko ir virto tikra Druskininkų
gėda, kurorto svečiams padarančia labai prastą pirmąjį įspūdį.
„Laimė, jau nedaug liko kęsti šį
nesusipratimą. Džiaugiuosi, kad
naujieji šeimininkai supranta šio
objekto svarbą ir miestui, ir sau
kaip verslui. Neabejoju, kad artimiausiu metu autobusų stotis
taps Druskininkų pasididžiavimu“, – sakė R. Malinauskas.
Techninį projektą investuotojas planuoja parengti iki kitų
metų pavasario.
Susitikimo metu buvo diskutuota, kur, prasidėjus rekonstrukcijos darbams, būtų galima
laikinai perkelti autobusų stotį.
Vienas iš variantų – toje pačioje Gardino gatvėje esanti Turizmo ir verslo informacijos centro
aikštelė.

Druskininkų savivaldybė čia
gyvenantiems vaikams ir jaunimui bei kurorto svečių atžaloms rugpjūčio mėnesį siūlo
įdomų ir turiningą poilsį vaikų vasaros stovyklose. Visa
informacija ir registracija į
stovyklas – https://druskininkai.lt/stovyklos/
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Dianos Brown teigimu, stovyklos šiemet sulaukė
itin didelio populiarumo: „Girdime labai gerus atsiliepus ir iš
tėvų, ir iš vaikų – tai džiugina.
Šiais metais stovyklų organizatoriai ypač kūrybingi. Liepos
mėnesį skelbėme papildomą
konkursą vasaros poilsiui organizuoti, patvirtinome 8 naujas
stovyklas. Iš viso rugpjūtį siūloma dar 15 stovyklų.“ D. Brown
sakė, kad vasaros stovyklose
jau ilsėjosi daugiau kaip 600
vaikų.
Kaip sakė Jaunimo užimtumo centro renginių organizato-

rius Jonas Šimonis, registracija
į stovyklas yra labai aktyvi, tačiau laisvų vietų dar galima rasti: „Žinoma, reikia paskubėti užsiregistruoti, bet šiuo metu tikrai
galima rasti laisvų vietų gamtos pažinimo, šaudymo iš lanko,
anglų kalbos, popierinių gėlių
lankstymo ir kitose stovyklose.“
Primename, kad kiekvienam
Druskininkų savivaldybės vaikui, dalyvaujančiam pasirinktoje vasaros poilsio programoje,
savivaldybė skyrė dviejų dydžių krepšelį – 50 eurų dydžio,
jei stovykla trunka savaitę ir 100
eurų dydžio, jei stovykla truks
dvi savaites arba dviem savaitės trukmės stovykloms.
Patvirtinus naujų vasaros stovyklų finansavimą galima kreiptis dėl papildomo dalyvavimo
jose. Todėl reiktų suskubti ir registruotis į stovyklas, kuriose
yra laisvų vietų, ir kuriose vaikas dar nedalyvavo išnaudodamas savivaldybės skirtą krepšelį.

Kreiptis dėl nemokamo maitinimo ir paramos
mokinio reikmenims per www.spis.lt – patogiau

Taupant savo laiką, prašymą galima užpildyti niekur neišėjus iš namų/Asociatyvi foto

Kiekvieną ketvirtadienį druskininkiečiai kviečiame skiepytis be išansktinės registracijos/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kiekvieną ketvirtadienį visuose šalies vakcinacijos
centruose Lietuvoje gyventojai kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos.
Pasirinkti bus galima bet kurią vakcinacijos centre esančią vakciną.
Vykstant skiepytis, gyventojams reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Karštą dieną rekomenduojame turėti vandens atsigerti.

Iki sėkmingos visuomenės
imunizacijos trūksta 660 tūkst.
pasiskiepijusių asmenų.
Prisiminkite – kiekvienas pasiskiepijęs (o tai reiškia saugus!) žmogus prisideda prie
visų mūsų gerovės. Pasitikime
rudenį, būdami saugūs!
Turite daugiau klausimų dėl
vakcinacijos?
Visus svarbiausius atsakymus
rasite https://koronastop.lrv.
lt/lt/vakcina

Nuo rugsėjo 1-osios nemokami pietūs, nepriklausomai
nuo šeimos pajamų, priklausys ne tik visiems priešmokyklinukams ir pirmokams, bet
ir antrokams. Dėl nemokamų pietų prašymų ir pažymų
apie pajamas teikti nereikia
– parama bus skiriama pagal
mokyklų pateiktus mokinių
sąrašus. Tačiau, jei su finansiniais sunkumais susidurianti šeima pageidauja gauti
paramą mokinio reikmenims
įsigyti ar nemokamus pietus
3-12 klasę lankantiems vaikams, prašymas būtinas.
Tam, kad šeimos galėtų pradėti naujus mokslo metus pasiruošusios, prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali
būti pateikiami jau dabar. Pato-

giausiai ir greičiausiai tai padaryti galima internetu, prisijungus prie svetainės www.spis.lt
Prašymą užpildyti gali vienas
iš mokinio tėvų ar kitų bendrai
gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis emancipuotas mokinys. Prie prašymo-paraiškos
reikia pridėti nuskenuotas ar
nufotografuotas pažymas apie
šeimos narių pajamas, gautas
per 3 praėjusius mėnesius, arba
kreipimosi mėnesio pajamas,
jei kreipimosi mėnesį, palyginti
su trimis praėjusiais mėnesiais,
pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.
Jeigu šeima gauna piniginę
socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui,
socialinę pašalpą ar būsto šil-

dymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas,
tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie
šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.
Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams prašome pildyti
https://spis.lt/
Maloniai kviečiame išbandyti prašymus teikti elektroniniu būdu. Taupant savo laiką,
prašymą galima užpildyti niekur neišėjus iš namų, atsakymą
gausite Jums patogiu būdu – el.
paštu.
Kilus daugiau klausimų, prašome kreiptis į Socialinės paramos skyrių el. paštu parama@
druskininkai.lt
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Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas susitiko
su Verslo vadovų klubo nariais

Meras R. Malinauskas susitiko su Druskininkuose viešėjusiais Verslo vadovų klubo nariais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas susitiko
su Druskininkuose viešėjusiais Verslo vadovų klubo
nariais.
Mokymo centro prie LPK direktorė, Vadovų klubų tinklo steigėja ir direktorė Marija
Gurskienė susitikimo pradžioje pasidžiaugė Druskininkų
unikalumu, ypatinga aura bei
energija.
R. Malinauskas papasakojo
apie Druskininkus, jų istoriją,

įgyvendintus ir planuojamus
įgyvendinti projektus, svarbiausius kurorto renginius, turizmo statistiką.
Svečiai domėjosi, kaip Druskininkams pavyko įveikti sezoniškumą, klausė, kokie yra
šiandienos Druskininkų iššūkiai ir kas yra planuojama per
artimiausius trejus metus.
Susitikimo metu kalbėta apie
investicijų galimybes Druskininkuose – Vadovų klubo nariai domėjosi, kaip pavyksta
pritraukti Lietuvos ir užsienio

investicijas, ką Druskininkai
gali pasiūlyti potencialiems investuotojams?
Dar viena tema, dominusi
svečius, – R. Malinausko patirtis, sukaupta per 20 metų,
dirbant meru.
Vadovų klubo nariai klausė,
kas buvo sunkiausia bei kokios pamokos praverstų visiems, dirbantiems vadovaujamą darbą.
Jaunųjų vadovų ir verslininkų klubai yra sudėtinė Vadovų klubų tinklo dalis, kuris sė-

kmingai veikia jau daugiau
nei 20 metų Lietuvoje. Šiuo
metu funkcionuoja 25 vadovų klubai, jungiantys apie 450
aukščiausių vadovų ir savininkų, gamybos, finansų, tiekimo
grandinės, personalo padalinių vadovų visoje Lietuvoje.
Vadovai keičiasi profesine ir
vadovavimo patirtimi bei mokosi vieni iš kitų.
Vadovų klubų veiklą koordinuoja Mokymo centras prie

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK).
Jaunųjų vadovų klubai jungia 30-45 metų vadovus ir
verslininkus, kurie skiria savo
dėmesį, laiką ir pastangas,
ugdant savyje sistemiškai
mąstantį ir besielgiantį lyderį.
Dauguma klubo narių yra lietuviškų bendrovių atstovai –
įmonių ar jų padalinių vadovai,
savininkai arba šeimos verslo
atstovai.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Į Druskininkus sugrįžta teatras: absurdo grimasos, poezijos ir meilės ilgesio
natos pandeminiame pasaulyje

Šiemet festivalio programoje žiūrovų laukia net dvylika skirtingų scenos kūrinių/Organizatorių nuotraukos

Tarptautinis teatro festivalis „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“ rugpjūčio 5-15
dienomis Druskininkuose organizuojamas jau septintą kartą. Šis įvykis kasmet į Druskininkų miesto erdves sutraukia
ne tik kurorto poilsiautojus,
bet ir specialiai atvykstančius
žiūrovus iš kitų miestų bei šalių. Žalio ir elegantiško kurorto
aplinka sudaro ypatingą festivalio atmosferą, iš kurios gerų
įspūdžių išsiveža ir iš svetur
atvykstantys teatro profesionalai.
Šiemet festivalio programoje –
net dvylika skirtingų scenos kūrinių: koncertų, muzikinių-teatrinių
programų, spektaklių. Festivalyje
dalyvaus muzikos, šokio ir teatro
menininkai iš Lietuvos, Ukrainos,
Prancūzijos, Baltarusijos, Estijos,
Vokietijos.
Atidarymo ceremonijoje koncertuos Lietuvos valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“ (meno
vadovas ir dirigentas Leif Karlsson).
Šių metų festivalyje lauks unikali premjera – bus parodytas spektaklis rusų kalba pagal baltarusių

dramaturgo Pavelo Priažko pjesę „Trečioji pamaina“, liepos 9 d.
per baltarusių kultūros savaitę pirmą kartą parodytas Lietuvos rusų
dramos teatre. P. Priažko laikomas ryškiausiu baltarusių „naujosios dramos“ atstovu, jo pjesės
sėkmingai rodomos Maskvos ir
Sankt Peterburgo teatruose, išverstos išverstos į lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, suomių kalbas. Dramoje „Trečioji pamaina“
gvildenamas vaikystės tariamo ir
privalomo laimingumo klausimas,
kurį kelia personažai – paprasti vaikai, niekaip nepatvirtinantys
„laimingos vaikystės“ stereotipo.
Spektaklį režisavo lietuvių tremtinių šeimoje Krasnojarske užaugęs aktorius, režisierius, dramaturgas Andrius Saulius Darela, o
spektaklyje vaidina Gardino aktoriai, šiuo metu, kaip rezistentai, prisiglaudę Lietuvoje ir šiuo
savo kūrybiniu darbu siekiantys
paremti bei palaikyti represuotus
Baltarusijos kultūros veikėjus.
Besidomintieji šiuolaikine drama
turėtų apsilankyti ir Vokietijos teatro „Boris und Konsorten“ spektaklyje pagal britų dramaturgo
Marko Ravenhillo pjesę „Produk-

tas“ (rež. – Christof Küster). Lietuvos žiūrovams žinomos jo pjesės
„Shopping and Fucking“, „Keletas tikslių polaroidinių nuotraukų“,
taip pat – „Produktas“, 2011 m.
pastatytas Klaipėdos dramos teatre. Tai – siužetas, kuris pateikia
mums seniai pažįstamų vaizdų ir
pažadina atmintyje daug klišių.
M. Ravenhillo pjesės prodiuserio
siūlomame „produkte“ pagal visus rinkos dėsnius susipina erotika, meilė, terorizmas ir religinis
fundamentalizmas. M. Ravenhillo „Produktas“ – išmoningai parašyta šiuolaikinės visuomenės
baimių satyra, demaskuojanti visuomenės informacijos pramonės manipuliacijos mechanizmus.
Spektaklyje rusų kalba vaidina
Kathrin Kestler ir Alexej Boris.
Festivalį papuoš ir intriguojantis trijų šalių – Ukrainos, Lietuvos
ir Prancūzijos – bendras kūrybinis darbas: teatro trupės „Komsa“ spektaklis „Dviejų kliedesiai“
pagal absurdo dramos klasiko
Eugène Ionesco pjesę, kuriame
vaidina Paryžiuje gimusi, daugelį metų Prancūzijoje gyvenusi lietuvių kilmės aktorė Caroline Paliulis ir prancūzų aktorius Thierry

Gondard, o režisavo Olga Simonova. „Dviejų kliedesiai“ – tai vieno veiksmo tragikomedija, kurioje
autorius pajuokos vertus veikėjų asmeninius išgyvenimus sugretina su išorinio pasaulio tragiškumu. Vyras ir moteris, kartu
jau septyniolika metų, audringai ginčijasi. Kas gali būti banaliau? Greitai ginčas pasisuka kita linkme ir įgauna pagreitį,
o už lango vis garsiau girdisi šūviai, sprogstančios granatos ir sužeistų žmonių riksmas... Spektaklis vaidinamas prancūzų kalba
su sinchroniniu vertimu į lietuvių
kalbą.
Muzikinio teatro ir šokio gerbėjai bus apdovanoti unikalia galimybe susipažinti su Estijos teatro
žvaigžde – kino ir teatro aktoriumi, stepo šokėju Aleksandru Ivaškevičiumi, kurio muzikinis spektaklis „Apie gyvenimą ir apie meilę“
su triumfu rodomas įvairiose pasaulio teatro salėse. Vertinantys
intymų vieno aktoriaus pokalbį su
publika kviečiami į Lietuvos rusų
dramos teatro aktorės Jelenos
Bogdanovič spektaklį „Josifas,
Marina ir Ana“ apie didžiųjų rusų
poetų likimus, kurie vedė ir per
Lietuvą, ir į režisieriaus Sauliaus
Varno spektaklį „Dabar many visai kita ugnis“ pagal Samuelio
Becketto pjesę „Paskutinė Krepo
juosta“, kuriame vaidina populiarus aktorius Sakalas Uždavinys.
OKT/Vilniaus miesto teatras sutrenks vasarišką „dionisiją su balta lietuviška mišraine“ – spektaklį „Vestuvės“ pagal Bertoldo
Brechto pjesę, kuriame vaidina
jauni aktoriai, su pasisekimu rodomą visoje Lietuvoje (rež. Oskaras Koršunovas). Režisieriaus
žodžiais, Bertoldo Brechto „Miesčioniškos vestuvės“ (toks yra tikrasis pjesės pavadinimas) kalba
apie visuomenės moralinį dviveidiškumą: iš esmės viskas sukasi apie paaiškėjusį ikivestuvinį
nuotakos skaistybės praradimą.

Spektaklyje kalbama plačiau:
ne tik apie dviveidišką moralę ir
skaistybę, bet ir apie papročių suirimą, absurdišką deformaciją to,
kas kadaise buvo labiausiai sakralūs dalykai žmogaus egzistencijoje: vestuvės, laidotuvės,
kosmogoninio ciklo pajautos ir
šventimo tradicijos. Visų pirma tai
yra gera komedija, lyg veidrodis
atsukta į mus ar mūsų artimuosius.
Dainuojamosios poezijos ir autorinių programų gerbėjus pradžiugins legendinių aktorių Gedimino Storpirščio koncertas
„Šaknys“ ir Vlado Bagdono autorinis vakaras „Tuomet, kai buvau
septyniolikos“. Susitikti su improvizacine džiazo muzika ir nebyliuoju kinu – Charlie‘io Chaplino
filmu „Mažylis“ – pakvies jau ne
pirmą kartą šiame vasaros festivalyje dalyvaujantys perkusininkas Arkadijus Gotesmanas ir pianistas Dmitrijus Golovanovas.
Išsiilgusieji gyvos romantinės muzikos ir meilės istorijos nepamirštamų potyrių išsineš iš Birutės
Mar ir Eglės Andrejevaitės spektaklio-koncerto „Žiema Maljorkoje“ lenkų kompozitoriaus Frédérico Chopino ir prancūzų rašytojos
George Sand gyvenimo ir kūrybos motyvais, kurio premjera Vilniuje įvyko š. m. liepos 2 d.
Festivalio „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“ renginiai
vyks „Eglės sanatorijos“ erdvėse, festivalio atidarymo ceremonija – Druskininkų pramogų aikštėje. Bilietai parduodami interneto
platformoje bilietai.lt, o nuo rugpjūčio 3 d. juos bus galima įsigyti „Eglės“, „Belorus“, „Grand SPA
Lietuva“, „Amberton“ ir Druskininkų „Infocentre“. Festivalį rengia
VšĮ „Atspindys“, partneris – Druskininkų savivaldybė, pagrindinis
rėmėjas – „Eglės sanatorija“.
Festivalio rengėjų
informacija
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Senųjų jotvingių palikuonis svetingai sukvietė Leipalingis

Šventės akimirkas įamžino Živilė Laužikienė

Leipalingis kasmet vis labiau tampa jotvingių tapatybės sostine. Paskutinį liepos
savaitgalį surengta Jotvingių šventė šiame krašte gyvenančius jotvingių palikuonis ir gausybę svečių iš visos
Lietuvos jau trečią kartą subūrė Leipalingio dvaro prieigose ir pakvietė leistis į teatralizuotą istorinę kelionę.
Jotvingių šventė – Druskininkų
kultūros centro (DKC) projektas, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, Druskininkų savivaldybės ir Leipalingio miestelio
bendruomenės, skirtas miestelio istorinio identiteto išsaugojimui. Per kultūrines veiklas įvairiomis meno formomis siekiama
išryškinti jotvingiškąjį charakterio bruožą – atkaklumą ir pasipriešinimą priespaudai, laisvės
troškimą įvairiais istoriniais laikotarpiais.
Atspindėjo pokario
rezistencijos aktualijas
Šiemetė Jotvingių šventė Leipalingyje pratęsė kelionę per istorijos tarpsnius ir aktualizavo
prieškarinį ir rezistencinį laikotarpius. Ta proga dar ir šią sa-

vaitę prie Leipalingio dvaro galima apžiūrėti Alytaus kraštotyros
muziejaus kilnojamąją parodą
„Nepriklausomybės kovos Dzūkijoje 1919-1923 m.“
Daug dėmesio per šventę buvo skirta partizanų kovai
ir aktyviam apylinkių gyventojų dalyvavimui antisovietiniame
pasipriešinime,
nusinešusiame daugybę gyvybių. Leipalingio, Druskininkų ir kitų miestelių
bendruomenės dalyvavo pėsčiųjų žygyje į partizanų stovyklavietę, kurioje galėjo pamatyti
partizanų gyvenimo akimirkas ir
išgirsti partizanų dainas.
Istorijos ir literatūros mėgėjai turėjo galimybę diskutuoti su
partizanų kovų tyrinėtoju, kelių
knygų autoriumi Ernestu Kuckailiu, vienu iš pirmųjų atkurtos
Lietuvos kariuomenės savanorių ir pirmuoju kariu, aprašiusiu
savo kovinę patirtį. Susitikimo
metu autorius pristatė naujausią
knygą „Kelionė be bilieto“.
Vakaro programoje šventės
dalyviai galėjo klausytis jautrios
aktorių Vestos ŠumilovaitėsTertelienės ir Justo Tertelio poetinės kompozicijos, dažnai paremtos J. Tertelio asmeniniais
atsiminimais, skirtos dviejų poe-

tų porai – Nijolei Miliauskaitei ir
Vytautui P. Bložei.
Į roko operą – minios
žmonių
Penktadienio vakarą Leipalingyje vainikavo roko opera „Priesaika“, kurią pagal Gedimino
Jankaus Ir Nerijaus Petroko libretą sukūrė scenarijų ir režisavo Nerijus Petrokas, o ją atliko
operos solistai Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas kartu
su patriotinio roko grupe „Thundertale“.
Pasiklausyti šios roko operos susirinko pusės tūkstančio
žmonių minia – ne tik žiūrovai iš
Druskininkų krašto, bet ir gausybė svečių iš įvairių Lietuvos
kampelių.
Žiūrovai buvo sujaudinti roko
muzikos forma papasakota, tikrais faktais paremta pokario
kovotojų už Lietuvos laisvę istorija.
Kad šis reginys žmonėms patiko, įrodė ir tas faktas, kad po
koncerto gausybė klausytojų
pageidavo nusifotografuoti atminčiai su operos artistais prie
specialiai šiam kūriniui išleisto
didžiulio plakato.

Pagerbė „Leipūną“
Šeštadienį Jotvingių šventė
Leipalingyje atvėrė kūrybinės
laisvės erdves – suaugusieji ir vaikai galėjo piešti ant vandens, susikurti originalų aksesuarą – ženkliuką, pasigaminti
laisvės aitvarus, nuspalvinti
mandalą, minkyti molį, susipažinti su raugo keramikos subtilybėmis ar giliaspaudės grafikos technika ir sukurti unikalų
grafikos kūrinius.
Jotvingių šventės šeštadienio
programos kulminacija – Leipalingio laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvo „Leipūnas“
kūrybinės veiklos 30-mečiui
skirtas koncertas. Visose teatralizuotose švenčių programose su malonumu dalyvaujantis
„Leipūnas“ gausiai susirinkusiems kolektyvo gerbėjams parodė išskirtinę programą, kartu
su svečiais iš Želsvos – tautinių šokių kolektyvu „Žaltytis“,
folkloro ansambliu „ Serbenta“,
šauniais armonikieriais.
Po koncerto kolektyvo vadovė Asta Čmukienienė sulaukė
gausybės sveikinimų, padėkos
žodžių ir jūros gėlių – tai dar
kartą įrodė, kad kolektyvas yra

mylimas, gerbiamas ir visiems
labai reikalingas.
Leipalingio bažnyčia
paminėjo 200 metų sukaktį
Sekmadienį Leipalingio Šv.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia paminėjo 200 metų
sukaktį paminėjo Šv. Onos atlaidais. Šv. Mišias aukojo vyskupas Rimantas Norvila. Prieš
mišias buvo pašventintas koplytstulpis, skirtas Šv. Juozapui
ir pristatyta knyga „Leipalingio
bažnyčia 1821-2021 m.“
Po mišių surengtas Ritos
Preikšaitės (mecosopranas) ir
Beatos Vingraitės (vargonai)
koncertas.
Sveikinimus gražios sukakties proga pasakė kraštietis kunigas Robertas Grigas, Seimo
narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
progimnazijos direktorė Asta
Černiauskienė, parapijos atstovai. Po mišių vyko kermošius ir
susirinkusius linksmino kapelos
„Savi“ ir „Seirija“.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Pagerbti geriausiai mokyklą baigę gimnazistai, abiturientams įteikti
brandos atestatai

sią matematiką, o gimnazijos
tarybos tėvų atstovai – geriausiai parašiusį lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Šiemet stipendijos įteiktos Ryčiui Boziui, J.
Gvozdiovui, Arvydui Kalėdai, P.
D. Valentukevičiui, J. P. A. Van
Gucht ir Aleksandrai Verbickajai. Sveikinu visus abiturientus ir
linkiu sėkmės tolesniuose pasirinkimuose“, – sakė E. Vilkienė.

Mieli abiturientai,
praėjusią savaitę atsisveikinote su mokykla.
Nors negalėjau dalyvauti
šventėje, bet žinokite, kad
sekiau jūsų pasiekimų kelią ir džiaugiuosi kiekvieno
rezultatais.
Sveikinu visus šešis
mūsų šiemečius šimtukininkus. Pijus Domantas
Valentukevičius gavo net
keturis šimtukus, tris šimtukus – Julius Gvozdiovas,
du šimtukus – Jana Patricia Anna Van Gucht, po vieną šimtuką – Rytis Bozys, Ugnė Svioklaitė ir Donata Vyšniauskaitė. Savo rezultatais Jūs parodėte, kad nuotolinis mokymasis
negali pakišti kojos rezultatams, kai galvoji apie savo ateitį ir
apie savo svajones.
Suprantu, kad 46-oji „Ryto“ gimnazijos abiturientų laida
šiandien jau galvoja, kur rudenį kels sparnus. Labai tikiuosi,
kad naujiems sutiktiems žmonėms galėsite su pasididžiavimu pasakyti „Aš esu iš Druskininkų“.
O pabaigai tiesiog noriu priminti, kad Savivaldybėje vykdome Studentų rėmimo programą, pagal kurią turite galimybę
gauti apmokėjimą už studijas arba stipendiją.
Šiuo metu Druskininkams labiausiai reikia specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, mokytojų (ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, rusų kalbos, etikos, istorijos, chemijos, fizikos), asmens ir visuomenės sveikatos vadybininkų,
žiemos sporto trenerių, gydytojų (psichiatro, vaikų psichiatro,
psichoterapeuto, neurologo, anesteziologo-reanimatologo,
vidaus ligų gydytojo, šeimos gydytojo, medicinos gydytojo).
Visada laukiame ir džiaugiamės grįžtančiais po studijų dirbti ir gyventi Druskininkuose.

Padėkojo Druskininkams

Abiturientas P. D. Valentukevičius per
brandos egzaminus gavo net 4 šimtukus/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Gyvename Druskininkuose,
pušų apsuptyje. Mes, abiturientai, visai primename tas pušis –
iš tolo visi panašūs, bet, gerai
įsižiūrėjus, – skirtingi. Yra žmonės, kurie čia įkūrė kurortą, kurie puoselėja jį iki šių dienų. Jeigu ne jie, šių pušynų apsuptyje
esantys Druskininkai tikriausiai
būtų paprastas miestelis. Lygiai taip pat ir abiturientų pasiekimai būtų menki, jei ne mokykla, mokytojai ir tėvai, kurie mus
nukreipia ir padeda keliauti link
tikslų įgyvendinimo. Nuoširdžiai
jiems dėkojame.
Tariu nuoširdų AČIŪ Druskininkų savivaldybei, kuri suteikia galimybę tiems rezultatams
klestėti, lygiai taip pat, kaip ir čia
esančiam kurortui“, – abiturientų vardu kalbėjo P. D. Valentukevičius.
Paklaustas, ką jam reiškia 4
šimtukai, kuriais įvertintos jo žinios, Pijus sakė: „Žinoma, labai
džiaugiuosi tais šimtukais. Labai smagu, nes tokio rezultato
nesitikėjau. Planuoju studijuoti
chemiją ir žiūrėti, kurį profilį pasirinkti, dabar mintys krypsta į
mokslinę pusę.“ Vaikinas ketina
iš pradžių, studijuoti mūsų šalyje. Vėliau, jeigu studijų metais
bus galimybė sudalyvauti studentų mainų programose, ja pasinaudos. Magistrantūros studijas jis norėtų tęsti užsienyje.
Pijus sako, kad pasiekti tokių gerų rezultatų jam padėjo
ir „Ryto“ gimnazija, tačiau svarbiausia, jo manymu, paties abituriento motyvacija ir tikslo siekimas.
Na, o visi tądien brandos atestatus gavę mokiniai džiaugėsi, kad dabar galės atsipūsti
po sunkių pasiruošimo darbų ir
įveiktų egzaminų. Ko gero, dabar jie nekantriai laukia stojamųjų egzaminų rezultatų ir planuoja, kuria kryptimi savo žinias
gilins ateityje.
Muzikinius sveikinimus abiturientams dovanojo mokytoja Ronata kartu su Dainora ir Evita
Cololo.
Parengė Laima Rekevičienė

Ričardas Malinauskas,
Druskininkų savivaldybės meras

„Ryto“ gimnazijos 46-osios laidos abiturientų išleistuvių akimirkas užfiksavo Robertas
Kisielius
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Festivalis „Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“ jau pasiekė pusiaukelę

„Snow Kart“ paminėjo
vienerių metų gimtadienį

Šeštadienį Druskininkų į bažnyčioje surengtą koncertą žiūrovus pakvietė pats garsiausias Lietuvos klasikinės muzikos kolektyvas –
Lietuvos kamerinis orkestras/Laimučio Genio nuotrauka

Koncertavo legendinis
orkestras
Praėjusį šeštadienį Druskininkų bažnyčioje surengtas šeštasis festivalio koncertas buvo
ypatingas. Žiūrovus į koncertą bažnyčioje pakvietė pats
garsiausias Lietuvos klasikinės muzikos kolektyvas – Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam
daugelį metų vadovavo vienas
iškiliausių Lietuvos dirigentų
Saulius Sondeckis.
Šis orkestras dėl savo ypač
aukšto muzikavimo lygio buvo
vienas pirmųjų kolektyvų, dar
sovietmečiu pradėjęs gastroliuoti užsienyje. Orkestras per
savo 61-erius gyvavimo metus
su koncertais aplankė visus žemynus, koncertavo garsiausiose
pasaulio koncertų salėse.
Įdomu tai, kad šis elitinis kolektyvas, kuriam dabar vadovauja S. Krylovas, Druskininkų bažnyčioje koncertavo pirmą kartą.
Orkestro solistas, garsus smuikininkas Džeraldas Bidva džiaugėsi gera bažnyčios akustika ir
muziką suprantančiais klausytojais, kurių šeštadienį į koncertą susirinko rekordinis skaičius –
tiek, kad netilpo bažnyčioje net
stovėti.
Koncerto metu skambėjo trys
kameriniam orkestrui adaptuoti M. K. Čiurlionio preliudai, taip
pat – W. A. Mozarto ir A.Vivaldi
kūriniai. Publika buvo sužavėta,
orkestras buvo iškviestas groti bisui.
Apsilankė šimtai
klausytojų
Tarp koncerto klausytojų buvo
ir Druskininkų svečių iš Izraelio,
kurie neslėpė susižavėjimo orkestro koncertu.
Kurorto viešnia iš Izraelio Sofi-

ja sakė, kad, ilsėdamasi Druskininkuose, buvo maloniai nustebinta, kai pamatė, kad Lietuvos
kamerinis orkestras koncertuos
Druskininkų bažnyčioje: „Šio
nuostabaus kolektyvo, kai jam
dar vadovavo maestro Saulius
Sondeckis, klausiausi sovietmečiu, dar gyvendama Maskvoje.
Prieš 40 metų dirbau muzikos
mokytoja, tad teko lankytis šio
nuostabaus kolektyvo koncerte.
Ir tada, ir dabar šis kolektyvas
man paliko neišdildomą įspūdį.
Nuostabu, kai geriausi Europos
kolektyvai koncertuoja Druskininkuose, dar ir nemokamai!“
Šeštadienį į Druskininkus atvykusi Lietuvos nacionalinės
filharmonijos direktorė Rūta
Prusevičienė, susitikusi su Savivaldybės mero pavaduotoju Linu
Urmanavičiumi ir Kultūros centro direktore Rimute Viniarskaite, aptarė Druskininkų ir Nacionalinės filharmonijos tolesnio
bendradarbiavimo
galimybes,
naujų muzikos festivalių rengimą mūsų kurorte.
„Man visada malonu atvykti į
Druskininkus, kuriuose verda
aktyvus kultūrinis gyvenimas.
Maloniai stebina aukšto profesinio lygio meno kolektyvų pasirodymai šiame kurorte ir miesto
vadovų norai dar aukščiau iškelti kultūrinio gyvenimo kartelę.
Kiek galėsime, visada padėsime
Druskininkams, rengiant prestižinius muzikos festivalius, kurie
suteikia galimybę druskininkiečiams ir kurorto svečiams mėgauti aukščiausio lygio atlikėjų
pasirodymais“, – sakė R. Prusevičienė.
Festivalio programa – spalvinga
Festivalio gerbėjai jau turėjo galimybę klausyti Čiurlionio
kvarteto ir solisto A. Apšegos
koncerto, nuotaikingo Kauno
fortepijoninio trio ir skaitovo G.
Prunskaus pasirodymo. Bažnyčioje koncertavo vargonininkė J.
Landsbergytė su sūnumi V. Oškiniu (fleita), Druskininkų muziejuje pasirodė klarnetistas E. Kuleševičius, kuriam akomponavo
G. Cinauskas.
Didelio druskininkiečių ir kurorto svečių susidomėjimo sulaukė bažnyčioje koncertavęs
rankinių varpų ansamblis ARSIS
iš Estijos.
Žiūrovus maloniai nustebino
muzika, kurią atliko estų muzikantai, į pagalbą pasitelkę per
pusantro šimto įvairaus dydžio
varpelių.
Festivalis jau įpusėjo, tačiau

žiūrovų dar laukia daug įdomių
koncertų – bažnyčioje koncertuos Vilniaus kvartetas su kylančia vokalo žvaigžde A. Pilibavičiūte, vargonuos K. Kuzmickaitė
iš Vokietijos ir vilnietė D. Encienė, kartu su jomis pasirodys vokalistės D. Tiškovaitė ir R. Šilinskaitė.
Pramogų aikštėje druskininkiečių ir kurorto svečių laukia lietuvių kompozitorių solo dainos ir
duetai, kuriuos atliks žinomos
solistės R.Tallat-Kelpšaitė ir R.
Preikšaitė.
Druskininkiečiai ypač laukia
savo žemietės, garsios pianistės G. Gedvilaitės solinio koncerto, kurį ji skirs savo tėvams,
žinomiems Druskininkų kultūros
veikėjams.
Festivalį vainikuos finalo koncertas per M. K. Čiurlionio gimtadienį – Kauno valstybinio choro pasirodymas.
Jau planuoja kitų metų
repertuarą
Be koncertų festivalio programoje yra numatyti filmai, ekspedicijos, paskaitos, stovyklos,
konkursai – visa plati festivalio programa yra sudėta į unikalų leidinį, kuriame kiekvienam iš
festivalių renginių yra skiriama
po viena atskirą atviruką.
Kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė sakė, kad organizuoti
tokias garbingas tradicijas turintį
renginį buvo didelė atsakomybė
ir tikras iššūkis. Įpusėjus festivaliui, direktorė džiaugėsi, jog viskas vyksta pagal planą, o festivalio koncertai sutraukia minias
klausytojų: „Malonu, kad festivalio koncertų paklausyti į Druskininkų bažnyčią susirenka minios
žmonių.
Norintieji sunkiai sutelpa bažnyčios erdvėje, tai rodo, kad
festivalis kelia didelį druskininkiečių ir kurorto svečių susidomėjimą. Jau pradedame galvoti apie ateinančių metų festivalio
programą, kad klausytojams galėtume pateikti naujų vardų ir
netikėtų muzikinių projektų, norime dar aukščiau pakelti festivalio profesionalumo kartelę.
Aktyviai bendraujame su Lietuvos nacionalinės filharmonijos
vadovais, kurie ketina mums pasiūlyti naujų ir įdomių programų
kitų metų festivaliui.“
Direktorė nuoširdžiai dėkoja
Druskininkų bažnyčios klebonui
Vaidui Vaišvilui už geranorišką
pagalbą ir bendradarbiavimą,
rengiant šį išskirtinį renginį.
Parengė Laimutis Genys

„Snow kart“ kartodromo šeimininkas L. Vaisieta su gyvenimo drauge I. Burlinskaitė/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Savaitgalį Druskininkuose
veikiantis „Snow Kart“ kartodromas šventė vienerių metų
gimtadienį. Renginį vainikavo įspūdingas Vido Bareikio koncertas. Gimtadienio
šventės vedėju tapo Anatolijus Oleinik, žiūrovus džiuginęs linksmomis savo repertuaro dainomis.
Renginyje netrūko sportinio
azarto – organizuotos lenktynės „Kart Wars“. Dėl greičiausio lenktynininko titulo varžėsi ir
vyrų, ir moterų kategorijų dalyviai. Moterų kategorijoje nepra-

lenkiama buvo „drifterė“ Deimantė Radzevičiūtė, tarp vyrų
greičiausias buvo Mantas Rėkus.
Visus sužavėjo ir daugybės
ovacijų sulaukė vienas iš jauniausių lenktynių dalyvių – vienuolikametis
profesionalus
„kartingistas“ Simas Veršickas,
užėmęs antrą vietą.
Šventę papuošė akrobatinis
motociklininko Pauliaus Gecevičiaus ir „drifterio“ Laimio Sadecko pasirodymas bei fejerverkų šou.
Organizatorių informacija

6-7-8

I.Klimavičienės nuotr.

Birželį prasidėjęs tradicinis tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.
K. Čiurlioniu“ jau pasiekė pusiaukelę. Devynioliktą kartą
organizuojamas renginys kiekvieną šeštadienį sutraukia į
įvairias kurorto erdves minias
klasikinės muzikos gerbėjų.
2021 metais festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ sumanytojas ir ilgametis rengėjas Lietuvos muzikų
rėmimo fondas festivalio organizavimą perdavė į Druskininkų rankas, o festivalio
vairą perėmęs Druskininkų
kultūros centras puikiai sugebėjo tęsti prestižinio renginio
tradicijas.
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Dantų jautrumas – ką tai reiškia ir
kaip to išvengti?

Neatidėliokite ir pasirūpinkite dantų sveikata „Šypsenos akademijoje“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vasara – puikus metas mėgautis šaltais gėrimais ir ledais, tačiau daugelis iš mūsų
susiduriame su nemaloniu
dantų jautrumu. Pasaulinės
sveikatos organizacijos duomenimis, net 92 proc. žmonių
vargina jautrių dantų problema. Dantų jautrumas – tai reakcija į dirgiklius, pavyzdžiui,
karštį ar šaltį. Dantų jautrumas gali būti ir laikina, ir lėtinė
problema, dirgikliai gali veikti vieną, kelis ar net ir visus
dantis. „Šypsenos akademija“
odontoligijos klinikos Druskininkuose gydytoja odontologė Justina Taurozaitė Valentė
papasakojo, kas sukelia dantų jautrumą ir kaip jo išvengti.
Dantų jautrumo priežastys
Dantų jautrumas – trumpas, aštrus skausmas, kylantis iš atsidengusio dentino, kaip atsakas
į terminius, oro judėjimo, taktilinius, osmosinius ir cheminius dirgiklius. Gydytoja odontologė J.
Taurozaitė Valentė įvardijo dantų jautrumą sukeliančias priežastis: „Pagrindinė dantų jautrumo
priežastis yra pažeistas danties
emalis ir atsivėrę, pažeisti dentino kanalėliai. Tačiau dantų jautrumą gali paskatinti ir įvairūs kiti
veiksniai: šaltis arba karštis, netinkamo dantų šepetėlio naudojimas, griežimas dantimis, įskilę
dantys ir nesandarios plombos,
per dažnas dantų balinimas, ilgalaikis skalavimo skysčio naudojimas, rūgštus maistas, gazuoti
gėrimai, neseniai atliktos odontologinės procedūros, kraštinio
periodonto pakitimai (dantenų
recesija). Besilaukiančios vaikelio moterys pirmaisiais nėštumo
mėnesiais taip pat gali skųstis atsiradusiu dantų jautrumu.“
Kaip išvengti dantų
jautrumo?
Gydytoja odontologė Justina
pataria, ką reikėtų daryti, norint
išvengti dantų jautrumo:
Vengti karšto-šalto maisto
ir gėrimų kontrasto, citrusinių
vaisių prieš dantų valymą. Taip
pat nevertėtų piktnaudžiauti cukrumi. Saldumynams patekus į
burnos ertmę, susidaro rūgštys,
kenkiančios dantų emaliui. Po
kiek laiko toks smaližiavimas gali
sukelti dantų kariesą.
Gerti vandenį. Vanduo neutralizuoja rūgščių pusiausvyrą burnoje, skatina seilių išsiskyrimą,
išvalo nuo bakterijų, todėl per
dieną reikėtų išgerti pakankamą
jo kiekį.
Taisyklingai valyti dantis ir
išsirinkti tinkamas dantų priežiūros priemones. Susidu-

riantiems su dantų jautrumu rekomenduojama rinktis minkštą
dantų šepetėlį, dantų pastą jautriems dantims su didesniu fluoro
kiekiu (1450 ppm fluoro), burną
skalauti skysčiu su fluoru. Reikėtų pasirūpinti ir tarpdančiais, valant juos dantų siūlu arba kitomis
tarpdančių valymo priemonėmis. Burnos higienos specialistė
„Šypsenos akademijoje“ visada
Jums suteiks konsultaciją apie
tinkamą priežiūrą ir būtent Jums
tinkamiausias dantų priežiūros
priemones.
Profilaktiškai lankytis pas
gydytoją odontologą, kuris
įvertins Jūsų individualią situaciją, nustatys problemų atsiradimo
priežastis ir padės jas išspręsti. Jei pastebėjote dantų erozijos
požymius, kariesą, įvairius dantų
šaknų pažeidimus, būtinas neatidėliotinas dantų gydymas, nes
laikui bėgant, be dantų jautrumo, gali išsivysti ir kitos dantų bei
dantenų ligos.
Reguliariai lankytis pas burnos higienistą profesionaliai burnos higienos procedūrai. Atviros dantų šaknys dažnai
būna dantenų recesijos ar pernelyg grubaus dantų valymo pasekmė, todėl tai gali tapti atsiradusio skausmo priežastimi.
Dažniausiai šis skausmas – stiprus ir staigus, taigi sukelia didelį diskomfortą. Reguliari dantenų higiena gali apsaugoti nuo šių
problemų.
Jei naktimis griežiate dantimis, turėtumėte pasirūpinti šios problemos prevencija.
Dantų griežimas dantimis naktį
yra nevalingas reiškinys, su kuriuo kažkuriuo gyvenimo etapu
susiduria net 85-90 proc. žmonių. Pagrindinė su šiuo simptomu pasireiškianti problema –
dantų nudilimas. Kaip apsauga
nuo griežimo dantimis naudojamos specialios miorelaksacinės
(kramtomuosius raumenis atpalaiduojančios) kapos, kurios uždedamos nakčiai ant vieno žandikaulio dantų lanko.
Apsauginės kapos saugo dantis nuo tolesnio dantų dilimo, atpalaiduoja raumenis, apsaugo
sąnarį ir saugo ramų Jūsų miegą. Dėl griežimo dantimis problemų bei miorelaksacinių kapų
visada galite pasikonsultuoti su
„Šypsenos akademijos“ specialistais.
Kaip gydomas dantų
jautrumas?
Gydytoja odontologė Justina papasakojo apie procedūrą,
padedančią išvengti dantų jautrumo, kuri taikoma ir „Šypsenos akademijoje“ Druskininkuo-

se: „Gydytojo kabinete gali būti
atliekama jautrių dantų kaklelių
aplikacija fluoro laku. Fluoro lakas – tai dantų lakas su didele
fluoro koncentracija. Fluoras yra
svarbiausias elementas, reikalingas kaulų mineralizacijai, todėl,
dantis aplikuojant fluoro laku, jie
yra apsaugojami nuo ėduonies ir
veiksmingai gydo pradinių stadijų
ėduonį, didina emalio atsparumą
rūgštims. Pati procedūra trunka vos kelias minutes ir nesukelia nemalonaus pojūčio, o po
procedūros dantų jautrumas sumažėja arba net visiškai išnyksta“. Fluoro aplikacijos ypatingai
rekomenduojamos vaikams nuolatinių dantų dygimo metu, nes
ką tik išdygusio danties emalis
būna nepilnai subrendęs, o fluoras padeda tokiam emaliui sustiprėti. Įdomu tai, kad Vakarų Europoje, o ypač Skandinavijoje,
kur pasirinkta tinkama sveikatos
politika ir sergamumas ėduonimi
sumažintas iki minimumo, fluoro
aplikacijos – neatsiejama burnos
profilaktikos dalis, tokia pat populiari ir įprasta, kaip skiepai ar
vitaminai.
Dantų jautrumą galima gydyti ir atliekant biostimuliaciją lazeriu. Ši inovacija ne tik padeda
sumažinti dantų jautrumą, bet ir
paspartina žaizdelių burnoje gyjimą, padeda spręsti daugybę
dantų ir dantenų ligų. Tai vos kelias minutes trunkanti procedūra,
akivaizdžiai paspartinanti audinių gijimą, nuslopinanti skausmą
ir tinimą, užkertanti kelią uždegimui. Veikiant lazerio šviesai, aktyvinamas ląstelių gyvybingumas ir regeneracija.
„Nesvarbu, kas sukėlė padidėjusį dantų jautrumą, apie tai vis
tiek reikėtų pasikonsultuoti su
specialistu, nes bet koks skausmas yra signalas, verčiantis sunerimti.
Gydytojas odontologas, naudodamas fluoro laką ir medžiagas,
uždarančias dentino kanalėlius,
gali atlikti specialias dantų jautrumą mažinančias procedūras
bei aplikacijas.
Nustačius struktūrinius danties
pakitimus, dantys yra paprasčiausiai plombuojami“, – sakė
„Šypsenos akademijos“ gydytoja
odontologė Justina.
Neatidėliokite ir pasirūpinkite
dantų sveikata „Šypsenos akademijoje“! Profilaktika visada geriau negu korekcijos, kurių gali
pareikalauti delsimas ir atidėliojimas. Lauksime Jūsų adresu K.
Dineikos g. 1, SPA Vilnius Druskininkai. Registruotis galite telefonu +370 643 52 525 arba
internetu: www.sypsenosakademija.lt
Užsakymo Nr. MDR-316-01

VšĮ Druskininkų PSPC siekia
aukščiausio savo teikiamų
paslaugų kokybės
pripažinimo

Inovatyviais sprendimais ir
unikaliais projektais garsėjantis Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centras
(PSPC) siekia tapti akredituota sviekatos priežiūros įstaiga šeimos medicinos paslaugoms teikti.
Šiuo metu visos šalyje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti licencijas. Tai
reiškia, kad jos privalo atitikti
saugą užtikrinančius minimalius
savo veiklos reikalavimus. Tuo
tarpu gydymo įstaigų akreditavimas – tai išorinis kokybės vertinimas, kurio metu Valstybinė
akretitavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT)
pripažįsta, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka itin aukštus sveikatos priežiūros paslaugų standartus.
Akredituotos įstaigos užtikrina
ne tik gerą medicininę pagalbą,
bet ir yra pasiekusios aukštesnius paslaugų standartus, šeimos medicinos paslaugų atitiktį nacionaliniams akreditavimo
standartams.
VšĮ Druskininkų PSPC direktoriaus pavaduotojas medicinai
Jonas Stankevičius pažymėjo,
kad šiuo metu vyksta intensyvus darbas, baigiamas beveik
metus užtrukęs parengiamasis
darbas, siekiant tapti akredituota gydymo įstaiga.
Jo teigimu, didelis dėmesys
skiriamas kokybės vadybos procedūrų peržiūrėjimui ir atnaujinimui, pritaikant įstaigos procesus prie aukščiausių standartų,
atnaujinamos personalo žinios,
vykdomi mokymai. Pagrindinės
sritys, kurias liečia naujos reglamentuojančios procedūros, yra
pacientų patekimas pas šeimos
gydytoją (prieinamumas), prevencinių programų įgyvendinimas, informacinių technologijų taikymas, asmens sveikatos
informacijos valdymas, pacientų teisių ir žalos politika, infekcijų kontrolė, ir kiti poliklinikos veikloje vykstantys procesams.
„Poliklinikai akreditavimasis tikrai labai svarbus įvertinimas.
Galima sakyti, kad akreditavimas – tai viešas pripažinimas,
kad gydymo įstaiga yra pasiekusi aukštą aptarnavimo lygį ir
ne tik užtikrina kokybišką me-

J. Stankevičius: „Didelis dėmesys skiriamas kokybės vadybos procedūrų peržiūrėjimui ir atnaujinimui, pritaikant įstaigos
procesus prie aukščiausių standartų, atnaujinamos personalo žinios, vykdomi mokymai/Asmeninio archyvo nuotrauka

dicininę pagalbą, bet ir rūpinasi ligų profilaktika, pacientų gerove, užtikrina, kad paslaugos
būtų suteiktos laikantis oficialiai
pripažintų tarptautinių standartų, o pacientų ir medikų bendravimas būtų abipusiai naudingas. Geriausiai įvertintoms
gydymo įstaigoms didėja ir finansavimas, todėl tai dar vienas paskatinimas, dėl kurio verta siekti šio tikslo. Akreditavimui
pradėjome ruoštis dar nuo 2020
metų. Deja, pandemija šį procesą pristabdė. Tačiau tikimės,
kad iki šių metų galo, galėsime
pasidalinti džiugiomis žiniomis“,
– sakė J. Stankevičius.
Planuojama, kad, siekiant
gauti šeimos medicinos paslaugų akreditaciją, dar šiais metais VšĮ Druskininkų PSPC įvertins speciali ekspertų komisija.
Poliklinika bus vertinama, ekspertams stebint paslaugų teikimo procesą, bendraujant su pacientais, medicinos personalu,
administracijos atstovais, apžiūrint patalpas, medicininę įrangą, analizuojant įstaigos dokumentus.
Jei ekspertai VšĮ Druskininkų
PSPC veiklą įvertintų teigiamai,
ji taptų pirmąja sveikatos priežiūros įstaiga regione, kuriai yra
akredituota šeimos medicinos
paslauga.
Druskininkų PSPC
informacija

8

2021 m. rugpjūčio 5 d.

Savaitraščio Nr. 316

Druskininkų gydykla prie kolektyvo kviečia prisijungti kineziterapeutą (-ę).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: slauga@gydykla.lt arba vadyba@gydykla.lt.
Daugiau informacijos tel. +370 687 98 008

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0005:940) ,,Nemunykščio up.“, esančio Švendubrės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. savininkų Alb. Sm., Alg. Sur., A. B., A.Sur., A.Grup., A.K., A.S., A.Gr., Ant.
Sm., A.S., Ant.J., A.O., A.S., B.S., Br.S., Br. Tup., Br. V., Br. R., Br. J., Br.
M., Br. Sm., D. G., D. V., E. B., El. O., F. Č., G. S., G. Ž., I. V., I. Sm., J. G.,
J. J., J. K., J. O., J. Sm., J. J., J. K., J. Sm., J. V., J. V., J. J., J. L., J. Sm., J.
Sm., J. Sur., K. Sur., L. J., M. V. C., M. R., M. K., O. K., O. K.,O. P., O. Š., O.
Š., P. M., P. Sm., P. Sur., R. G., S. B., S. B., St. K., T. K., Vac. Sm., V. Val.,
Vik. Sur., Vik. Ugl., Vl. Jurg., Vl. Mur., Vl. Sm., Z. Jak. (mirę) turto paveldėtojus, kad UAB ,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-884) 2021-08-19 nuo 10 val. vykdys gretimo
žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0005:359), esančio Švendubrės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus. Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Dzūkijos
matininkai“adresu Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu vidast26@gmail.com
arba telefonu +370 686 36855.
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Lietuvos politikos padangėje atsirado nauja partija

Lietuvos Regionų partijos Druskininkų skyrius jau buvo susibūręs į sąskrydį/Asmeninio archyvo nuotrauka

Neseniai Lietuvoje atsirado
dar viena politinė jėga. Kernavėje, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pagrindu, pakeitus pavadinimą ir programą,
savo veiklą pradėjo Lietuvos
Regionų partija. Jos steigėjai
teigia, jog tai centro kairės pakraipos politinė jėga. Taip pat
buvo atnaujintas ir šios partijos Druskininkų skyrius, jam
vadovauja Rimvydas Aniulis.
Apie naująją partiją, jos programą, Druskininkų skyriaus veiklą
ir tikslus pasakoja skyriaus pirmininkas R. Aniulis.
– Kokios politinės jėgos pagrindu buvo sukurta Lietuvos
Regionų partija?
– Lietuvos Regionų partija (LRP)
buvo sukurta Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pagrindu. Praėjusių metų Seimo rinkimų rezultatai, kai partija surinko
3,8 proc. rinkėjų balsų ir Seime
turi 3 narius, netenkino daugumos partijos narių. Todėl partijos suvažiavime pavirtinta nauja
partijos programa, pakeistas jos
pavadinimas, išrinkta nauja vadovybė. Partijos pirmininku tapo
Jonas Pinskus. Lietuvos Regionų partijos pagrindą sudaro buvę
Lietuvos socialdemokratų darbo
partijos nariai bei į LRP įstoję nepartiniai asmenys. Seime įregistruota Regionų frakcija, kuriai va-

dovauja J. Pinskus. Prie Regionų
frakcijos Seime prisijungus kitų
partijų ir nepartiniams Seimo nariams, Lietuvos Regionų frakcija
išaugo iki 9 Seimo narių.
– Kokios pagrindinės naujosios partijos politinės nuostatos?
– Užsienio politikos srityje LRP
yra už Lietuvos valstybės stiprinimą ES ir aktyvų dalyvavimą
NATO, bet esminė partijos nuostata užsienio politikoje – ji pirmiausia privalo būti orientuota į Lietuvos žmonių ekonominės gerovės
didinimą bei taikų sambūvį su kaimynais. Nesikišime į kitų valstybių
vidaus reikalus ir elgsimės su jomis korektiškai, jeigu jos su mūsų
valstybe ir piliečiais elgsis taip pat
pagarbiai. Pasisakome prieš diktatoriškus režimus, bet kategoriškai esame prieš prievartinį demokratijos eksportą. Kaip tvarkytis ir
kokią valdžią valstybei turėti, tai
tik tos valstybės piliečių reikalas.
LRP yra prieš agresyvią diplomatiją, kuri gimdo nesantaiką ir antagonizmą, praktiškai ignoruoja
mūsų LR Konstitucijoje įteisintą
principą, neleidžiantį skatinti tautinę nesantaiką. Mes – už dialogą
ir taikias iniciatyvas.
Lietuvos Regionų partijos vertybė yra šeima, kaip visuomenės pagrindas. Šeimoje auga ir
bręsta asmenybės, kurios vėliau perima dvasines ir intelek-

tualias mūsų tautos per amžius
kurtas tradicijas, tęsia valstybės
kūrimo darbus. Stojant į ES, homoseksualumas nebuvo nurodytas kaip privaloma vertybė, todėl
pasisakome prieš į subalansuotą
mūsų valstybės teisėkūros sistemą brukamą naujadarą – Partnerystės įstatymą. Nesame homofobai. Mes pasirengę diskutuoti ir
tobulinti jau esamus Lietuvos įstatymus, jei jie pažeidžia įvairių mažumų teises, bet reikalausime iš
Vyriausybės ir Prezidento, kad
jie neleistų ES biurokratams primesti mums svetimybes. Kalbėdami apie Regionų politiką, teigiame, jog per 31 metų atkurtos
nepriklausomos Lietuvos laikotarpį nė viena politinė jėga, valdžiusi Lietuvą, nesugebėjo užtikrinti
tolygaus visos valstybės regionų
tiek didžiųjų miestų, tiek mažųjų
miestelių harmoningo ir tvaraus
augimo, o tai sukūrė prielaidas
regionams toliau nykti. Susidarė
didžiulė socialinė atskirtis, sukūrusi prielaidas atsirasti dviem Lietuvoms – turtuolių ir vargšų, pagal
skurdo riziką tapti ES autsaidere. Todėl pagrindinis LRP tikslas
ir siekis – užtikrinti visų valstybės
gyventojų socialiai teisingą, harmoningą ir tvarų gyvenimo kokybės augimą nepriklausomai nuo
jų gyvenamosios vietovės.
LRP yra už savivaldos Lietuvoje
stiprinimą. Savivaldybių administracijos iki šiol nėra savarankiškos, nei sudarydamos biudžetus,
nei planuodamos išlaidas. Vidutiniškai tik 15 proc. biudžeto įplaukų savivaldybės gali naudoti savarankiškai, kita yra suplanuojama ir
suformuojama Vyriausybėje. Savivaldybės nėra laisvos ir vykdydamos savo funkcijas, kurios
griežtai reglamentuojamos nacionalinių teisės aktų. Todėl LRP yra
už tiesioginių merų rinkimų įgyvendinimą, už savivaldybių biudžetų formavimo principų ir metodikos pertvarkymą bei kitus
sprendimus įgalinančius savivaldybę tapti savo teritorijos faktine
šeimininke.

– Kokiam politiniam flangui
priklausys naujoji partija? Kurios politinės partijos ideologija artimiausia Lietuvos Regionų partijai?
– Ideologiškai LRP yra centro
kairės partija. Nėra nė vienos Lietuvos politinės partijos ideologijos
vienodos su Lietuvos regionų partijos ideologija. Nors yra kai kurių
panašumų su Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos vykdoma politika, bet nesutampa tikslų pasiekimo priemonės. Tėvynės sąjungos Seimo rinkimuose deklaruota
kova su skurdu ir socialine atskirtimi neatspindi konservatorių daugumos vyriausybės vykdomos
politikos Lietuvos regionų atžvilgiu. Esant panašumui su Lietuvos
socialdemokratų partijos programinėmis nuostatomis socialinės
politikos srityje, yra ir esminių vertybinių skirtumų dėl šeimos reikšmės ir vietos Lietuvos visuomenėje. Labai supaprastintai žvelgiant,
galima sakyti, kad Lietuvos Regionų partijai iš dešinės yra Tėvynės sąjunga, o iš kairės –Lietuvos
socialdemokratų partija.
– Kas yra naujosios partijos
nariai Druskininkuose?
– Dauguma Lietuvos Regionų
partijos Druskininkų skyriaus narių politinėje veikloje pradėjo dalyvauti palyginti neseniai – tik prieš
3 metus, yra skirtingų profesijų,
išsilavinimo bei amžiaus, bet juos
visus vienija siekis padaryti Druskininkus geriausia vieta gyventi
Lietuvoje.
– Kokius uždavinius sau kelia
partijos Druskininkų skyrius?
– Druskininkų skyriaus ilgalaikė
užduotis – per investicijų pritraukimą skatinti naujų darbo vietų
kūrimą. Atsižvelgiant į skaudžias
miestui pandemijos karantino pamokas, skatinti naujas investicijas
ne į puikiai Druskininkuose išvystytą viešbučių, sanatorijų ir SPA
verslą, bet į aukštą pridėtinę vertę kuriančias investicijas, susijusias su informacinėmis technologijomis. Atsižvelgiant į didesnių
Lietuvos miestų, o ypač Vilniaus,

perpildymo problemas dėl išbrangusio būsto kainų, vietų trūkumo darželiuose ir mokyklose, nukreipti Druskininkų savivaldybės
pastangas – iš didmiesčių perkelti
verslą su darbo vietomis bei skatinti gyventojus persikelti gyventi kartu su savo šeimomis į Druskininkus
– Kokie artimiausi partijos
skyriaus darbai numatyti Druskininkuose?
– Šių metų kovo mėnesį centrinėje žiniasklaidoje LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
(ŠMSM) skelbė, kad po 12 metų
trukusių statybų viena didžiausių
sporto bazių Lietuvoje, į kurią investuota virš 30 mln. eurų – sportininkų rengimo centras Druskininkuose – pasirengusi priimti
lankytojus. Panašu, kad iki šios
dienos Druskininkų gyventojams
šios bazės durys dar yra uždarytos, nors šiame naujame sportininkų rengimo centre jau dabar
galėtų lankytis miesto gyventojai, nes šalia universalios dziudo,
imtynių, bokso ir kitų dvikovinių
sporto šakų salės, dirbtine danga dengtos futbolo aikštės ir lengvajai atletikai pritaikyto natūralios žolės futbolo stadiono ten yra
Druskininkų miesto gyventojams
reikalingas 8 takelių 25 metrų ilgio
baseinas. Siekiame ŠMSM dėmesio sudaryti sąlygas vaikams ne
tik mokytis plaukti, bet užtikrinti
profesionalų vandens sporto šakų
– plaukimo ir vandensvydžio – prieinamumą, tuo tikslu Druskininkuose suburiant šių sporto šakų
trenerių kolektyvą.

Užsakymo Nr. MDR-316-02
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PADĖKA MEDIKUI

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės
gydytojui ortopedui-traumatologui Nerijui Varnui
už mano anūkui Artūrui Skrinskai liepos 31 dieną
suteiktą skubią pagalbą, jautrumą ir
profesionalumą.
Močiutė Regina Skrinskienė

Renginiai
Rugpjūčio 7 d. 19.30 val.
Druskininkų bažnyčioje –
XIX-ojo tarptautinio menų
festivalio „Druskininkų vasara
su M. K. Čiurlioniu“ koncertas: Valstybinis Vilniaus kvartetas ir Aistė Pilibavičiūtė (sopranas)
Rugpjūčio 7 d. 14 val. Viečiūnų bendruomenės centre
(Jaunystės g. 17) – audimo
savaitės „Dzūkijos dzyvai“
parodos atidarymas, 12-16
val. – atviros audimo edukacijos
Rugpjūčio 8 d. 21 val. Pramogų aikštėje (Vilniaus al.
24) festivalio „Lauko kino maratonas“ filmas „Aukštalipio
gyvenimas“. Lyjant lietui, seansas neįvyks
Rugpjūčio 5-8 d. kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė“:
Rugpjūčio 6-7 d. 11-17
val. Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24) Kalvystės amato demonstravimas ir edukacijos
Rugpjūčio 8 d. 12.30 val.
Amatų centre „Menų kalvė“
(M. K. Čiurlionio g. 27) – plenero uždarymas ir kalvystės
darbų parodos pristatymas
Rugpjūčio 12 d. 17 val.
Druskininkų
savivaldybės
viešojoje bibliotekoje – literatūrinis vieno aktoriaus
spektaklis „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtas V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. Scenarijaus autorius
ir atlikėjas – aktorius Petras
Venslovas. Bus atidaryta tau-

todailininkių Dianos. Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės
poeto V. Mačernio poezijos
motyvais sukurtų karpinių
paroda „Aš atnešiau Jums
saulės patekėjimą“
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. XIX-ojo
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. Registracijos
anketa:
https://forms.gle/
eFh8Gsp5NW1QVjb99
Rugpjūčio 10 d. 16 val.
K. Jonyno galerijoje (Turistų
g. 9) – tapytojų plenero „Šlavantas 2021“ parodos atidarymas
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 rugpjūčio 8 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
Olego Katenskij tapybos darbų paroda „Variacijos“
M. K. Čiurlionio namųmuziejaus sode (M. K.
Čiurlionio g. 35) – fortepijoninės muzikos vasara
Druskininkuose:
Rugpjūčio 4 d. 19 val.
koncertuos Gabrielė Sutkutė
Rugpjūčio 7 d. 16 val. koncertuos Aleksandra Žvirblytė
Rugpjūčio 11 d. 19 val.
koncertuos Gintaras Januševičius
Liepos 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
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“
Kavinėje „Mūza“ veikia A.
Šuliausko gėlių natiurmortų
paroda.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS
APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS DARBUS
Visuomenė informuojama, kad vykdant Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės
inventorizacijos darbų atlikimo sutartį (Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba) atliekami medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos darbai VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos ir Veisiejų regioninių padalinių teritorijose (Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav.,
Trakų r. sav., Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav.). Numatoma darbų pabaiga
- 2021 metų gruodžio 15 d.
Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija atliekama vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“.
Inventorizacijos vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327
Kaunas, tel. +370 37 490222, el. p. info@vmu.lt.
Papildoma informacija apie vykdomus darbus teikiama el. p. arturas.gustainis@vmu.lt, tel.
8 686 55886.
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Padėkos

Užuojautos

Angelu atėjai į mūsų pasaulį, angelu ir išėjai...

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui,
nuoširdžiai užjaučiame Antaną Janeiką.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, laidojimo namų „Okona“
darbuotojams, Druskininkų bažnyčios klebonui,
Radvilės klasės auklėtojai, klasiokams, jų tėveliams ir
visiems, buvusiems šalia, palaikiusiems ir padėjusiems
palydėti į paskutinę kelionę sūnų, anūką Matą Melnikovą.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.

Mama Radvilė, seneliai Jurgita ir Žilvinas Melnikovai

Nuoširdžiai užjaučiame mamą Birutę Lepeškienę,
seseris Gražiną ir Birutę dėl sūnaus ir
brolio Roberto mirties.

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų parapijos
klebonui Vaidui Vaišvilui, giminėms, draugams, kaimynams
bendradarbiams, laidojimo namams „Okona“ ir visiems,
kurie buvo šalia šią sunkią valandą, palydint į paskutinę
kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį Petrą Bolį.
Žmona Danutė, sūnūs Gintaras ir Ramūnas
su šeimomis
Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 16 d. 8 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 1501/0010:275), esančio Draugystės g. 7, Druskininkų m., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo Draugystės g. 5, Druskininkai
kad. Nr. 1501/0010:228 savininką M. U. arba jo įgaliotą asmenį.
Darbus atlieka UAB „Aginro“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8
685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 16 d. 8.15 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr. 3878/0002:13), esančio Dainavos 17-oji g. 5, Neravų k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo, esančio Dainavos 17-oji g. 3,
Neravų k. Druskininkų sav., kad. Nr. 3878/0002:14 savininkus D.R ir M.R.
arba jų įgaliotus asmenis.
Darbus atlieka UAB „Aginro“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. 8
685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com

Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Nuoširdi užuojauta artimiesiems,
mirus Vitalijui Volkovskiui.
Kaimynai Lemberiai, Bernatoniai ir E. Kirmonienė

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

Centrui „Dainava“
nuolatiniam darbui
reikalingi darbuotojai:
kambarinė, virtuvės
pagalbinis darbininkas
(ė) kavinėje „Širdelė“.

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

Informacija
tel. (8 313) 59090.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

Reikalingas pagalbinis darbuotojas elektros darbams. Apmokome.
Elektros srities darbų išmanymas būtų privalumas.
Teirautis telefonu:+370 602 22763

Parduodu 184 kv. m
komercinės paskirties
patalpas su poilsio
kambariais ir 3 arų
žeme Neravų g.

Tel. 8 685 23427

Transporto įmonei
reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas
(„CE“ kategorijos).
Reisai
Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose.

Tel. 8 656 29324, 8 686 56366
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2021.08.06 d.
Penktadienis
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Širdyje lietuvis.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. Vasara.
22:15 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenktynės.
24:00 Gimęs liūdėti.
01:35 Širdyje lietuvis.
02:30 Susipažink su mano pasauliu.
Vi ir plūduriuojantis kaimelis.
03:00 Panorama.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Ratai“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Geležinis žmogus 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Geležinis žmogus 2“.
00:20 „Pranašas“.
02:20 „Pagrobtas gyvenimas“.
04:35 „Vieniši tėvai“.
05:00 „Havajai 5.0“.
Penktadienis, 2021-08-06
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „PREMJERA. 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 SAVAITĖS HITAS. Džekas
Ryčeris. Nesidairyk atgal.
23:55 Matrica.
02:45 Šmėklos.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vyrų šešėlyje. ONA JOGAILAITĖ.
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 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Pagaliau savaitgalis.
04.15 Vantos lapas.
04.40 Kaimo akademija.
05.00 Vyrų šešėlyje. SOFIJA MALIECKAITĖ-CHODKEVIČIENĖ.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Žiedas su rubinu“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
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08:30 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
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 „Iškvietimas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirties prabudimas.
23:25 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus.
01:10 „Greitojo reagavimo būrys“.

2021.08.07 d.
Šeštadienis
06:02 Juodasis paukštis.
Romų genocido atmintis.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Pakalikai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Pasaulio dokumentika. Paslaptinga peizažų istorija. Halongo įlanka
Vietname.
12:50 Pasaulio dokumentika. Svečiuose pas šikšnosparnius.
13:45 Kelionių atvirukai. Prancūzija.
Martos vynuogynas, Baltoji sala. Juodaodžių išsigelbėjimas.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Centrinė žvalgyba.
00:10 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenktynės.
01:50 Interviu. Komiška drama.
03:35 Kelionių atvirukai. Vėžiagyvis,
pakeitęs Rytų pakrantę.
03:50 Hadsonas ir Reksas.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kodas: L.O. B. I. A. I.“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kodas: L.O. B. I. A. I.“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kodas: L.O. B. I. A. I.“.
22:20 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Diena po rytojaus“.
00:50 „Riba“.
03:00 „Geležinis žmogus 2“.
06:30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI. Medžioklės sezonas atidarytas 2!
11:15 Tomas ir Džeris svečiuose pas
Ozo šalies burtininką.
12:20 Marmadukas.
14:05 Įsivaizduok tai.
16:20 Namų areštas.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Batuotas katinas Pūkis.
21:15 Bjauri tiesa.
23:10 Vaikinams tai patinka!
01:00 Džekas Ryčeris. Nesidairyk
atgal.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 „Gyvenimas“.
09.00 Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021“. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Triguba gynyba“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Pokalbis su B.Davidonyte ir

D.Pancerovu.
20.00 Žinios.
20.30 „Riešutų duona”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Pokalbis su B.Davidonyte ir
D.Pancerovu.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 „Gyvenimas“.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Žiedas su rubinu“.

Šeštadienis, 2021-08-07
06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:40 „Ekstrasensai tiria“.
15:55 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
17:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 Kaukės.
22:00 MANO HEROJUS. Sakalo akis.
00:15 Suvilioti nepažįstamąjį.
02:25 Mirties prabudimas.

2021.08.08 d.
Sekmadienis
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Albatrosas ir uolinis kuoduotasis pingvinas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Pasaulio dokumentika. Beprotiškos filmavimo akimirkos.
12:45 Pasaulio dokumentika. Salų
gamtos slėpiniai.
13:40 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Viktorija.
21:50 Ponas Bynas.
23:20 Moteris, kuri sumažėjo.
00:45 Centrinė žvalgyba.
02:30 Beprotiškos filmavimo akimirkos.
03:15 Kelionių atvirukai. Martos vynuogynas, Baltoji sala. Juodaodžių išsigelbėjimas.
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:00 TIESIOGIAI TOKIJO
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
14:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
Uždarymo ceremonija.
17:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Piteris Penas“.
21:50 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Užsienietis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Užsienietis“.
23:55 „Žudikės maniakės užrašai“.
01:55 „Diena po rytojaus“.
06:20 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
06:50 „Bunikula“.
07:20 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“ .
08:20 „Tomas ir Džeris“.
08:50 KINO PUSRYČIAI. Broliai
meškinai ir fantastiškas nuotykis.
10:35 Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu.
12:25 Galaktikos gelbėtojai.
14:30 Valgyk, melskis, mylėk.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Paskutinis riteris.
22:30 12 stipriausių.

01:05 Aeon Flux.
02:50 Bjauri tiesa.
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.
10.30 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“.
11.00 Vyrų šešėlyje. MONIKA ALŪZAITĖ-KULIČAUSKIENĖ.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Triguba gynyba“.
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 Pokalbis su B.Davidonyte ir
D.Pancerovu. 2021.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Vyrų šešėlyje. MONIKA ALŪZAITĖ-KULIČAUSKIENĖ.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Lietuvos rinktinė
prieš Latvijos rinktinę“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis turnyras „Pasaulio taurė 2021“.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:40 „Ekstrasensai tiria“.
15:55 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
17:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai
VII“.
00:50 Sakalo akis.
03:00 Suvilioti nepažįstamąjį.

2021.08.09 d.
Pirmadienis
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.
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas.
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.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
TV3 2021.08.09, PIRMADIENIS
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
07:35 „La Maistas. Vasara“.
08:05 „Sveiki atvykę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.

16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tunelis“.
20:30 „Meilė be sienų“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Nesuvokiama“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Nesuvokiama“.
00:10 „Bulis“.
01:10 „Havajai 5.0“.
02:05 „Rouzvudas“.
03:05 „Vieniši tėvai“.
03:35 „Bulis“.
04:40 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
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 VAKARO SEANSAS. Prieš
įstatymą.
00:35 „Strėlė“.
01:35 12 stipriausių.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
06.00 Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021“.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Kaimo akademija.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.

06:40 „Mano virtuvė geriausia“.
07:50 „Šuo“.
09:00 „Pėdsakas“.
09:55 „Iškvietimas“.
10:50 „Mentalistas“.
11:45 „CSI. Majamis“.
12:45 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „PREMJERA Herbas ar
skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Švari biografija.
23:10 „Mirtinas ginklas“.
00:10 „Legendų biuras“.
01:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai
VII“.
02:25 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.08.10 d.
Antradienis
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.
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17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
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 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kikboksininkas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kikboksininkas“.
00:05 „Bulis“.
01:05 „Havajai 5.0“.
02:05 „Rouzvudas“.
03:05 „Vieniši tėvai“.
03:35 „Bulis“.
04:40 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
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 VAKARO SEANSAS. Laiškai
iš Ivo Džimos.
01:20 „Strėlė“.
02:20 Prieš įstatymą.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Baltijos kelias.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 4 kampai.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė.
04.50 „Reali mistika“.

06:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Mergi-

nos“.
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 „PREMJERA. Herbas ar
skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Snaiperis. Tobulas šūvis.
22:55 Švari biografija.
01:05 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:05 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.08.11 d.
Trečiadienis
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Euromaxx.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
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 VASAROS KINO TEATRAS.
„Antrasis šansas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Antrasis šansas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Antrasis šansas“.
00:10 „Bulis“.
01:10 „Havajai 5.0“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:10 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Bulis“.
04:45 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
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 VAKARO SEANSAS. Rizikinga erzinti diedukus.
00:45 „Strėlė“.
01:45 Laiškai iš Ivo Džimos.
04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Baltijos kelias.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 4 kampai.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.

06:05 „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 „PREMJERA. Herbas ar
skaičius. Merginos“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nepaklūstantis įstatymui.
22:55 Snaiperis. Tobulas šūvis.
00:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:50 „FTB. Ieškomiausi“.

2021.08.12 d.
Ketvirtadienis
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.
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas.
04:00 Įdomiosios atostogos.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
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 VASAROS KINO TEATRAS.
„Užsienietis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS.
„Užsienietis“.
00:00 „Bulis“.
01:00 „Havajai 5.0“.

02:00 „Rouzvudas“.
03:00 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Bulis“.
04:30 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
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 VAKARO SEANSAS. Stebėtojai.
00:15 „Strėlė“.
01:15 Rizikinga erzinti diedukus.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija.
05:10 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“

06:05 „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 Deimantų vagys.
22:55 Nepaklūstantis įstatymui.
00:55 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:55 „FTB. Ieškomiausi“.

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 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 Baltijos kelias.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 4 kampai.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.

PERKAME įvairios būklės ir
amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.
PERKAME nederlingas medžiais ir krūmais
apaugusias žemės ūkio paskirties žemes.
Tel. 8 603 30577
Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: padavėja (-as), indų plovėja (-as), valytoja (-as)
Kontaktinis tel. . 8 679 14738
el.p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M.K.Čiurlionio g.61, „The House“

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

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

Savaitraščio Nr. 316
Reikalinga vadovo asistentė/-as. Darbo pobūdis – dirbti
su GPAIS duomenų baze, klientų konsultavimas, sutarčių sudarymas, sąskaitų išrašymas ir pan.
Tel. 8 650 16866

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

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456

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

Tel. 8 682 10953
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
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
Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

buitine technika M. K. Čiurlionio
g. Kaina – 290 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 617 41584

Dviratis mergaitėms (apie 10
m.). Kaina – 40 Eur, derinama.
Tel. 8 683 84970

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

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

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

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Tel. 8 602 28830

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

Senojoje
Varėnoje,
Varėnės
g., parduodamas gyvenamasis namas. Bendras plotas
– 82,48 kv. m. Sklypo plotas
– 11,02 a. Kaina – 35 000 Eur.
Tel. 8 698 48621 ir 8 687 91181

Parduodamas 2 kambarių butas Gardino g. 15: 38 kv./m,
4 a/4. Kaina – 22 900 Eur.
Tel. 8 607 36078

Parduodamas 9 arų, namų valdos žemės sklypas Baltašiškėje,
Miciūnų g. 17. Atlikti kadastriniai
matavimai. Tel. +37067420701

Parduodamas 65, 38 kv. m, 3
kambarių butas, 12 km nuo Druskininkų. Yra balkonas, rūsys.
Tel. 8 685 85 598

Parduodamas
namas
dviejų aukštų, 140 kv. m, 15 arų
sklype Jaskonyse, Miglos g.
Tel. 8 686 35701

Parduodamas 3 kambarių, 71.18
kv. m butas su židiniu 10/9 aukšte, Ateities g. Kaina – 69 000 Eur.
Tel. 8 687 37575

Parduodamas
žemės
sklypas
Cimaniūnuose
(pieva).
Tel. 8 698 48621 ir 8 687 91181

Parduodamas
4
kambarių,
78,85 kv. m butas, 4/4 aukšte,
bendrabučio tipo name – Gardino g. 17. Kaina – 37 500 Eur.
Tel. 8 687 37575
Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš 5)
parduodamas 4 kambarių butas
su balkonu ir sandėliuku. Ideali
vieta ir išplanavimas šeimai. Saugi ir rami kaimynystė. Kaina – 68
000 Eur. Tel. 8 604 69399
Parduodamas vasarnamis su
35 arų namų valdos sklypu – 6
km nuo Druskininkų. Asfaltuotas privažiavimas, elektra, šalia
du ežerai. Kaina – 25 000 Eur.
Tel. 8 602 28830
Lazdijų r. sav., Šapurų k. 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
Lazdijų raj., Šadžiūnų k. parduodama sodyba. Sklypas – 61 a.
namų valda, nuo Druskininkų – 19
km. Kaina – 10 000 Eur Tel. 8 698
48621 ir 8 687 91181
Parduodamas sklypas 3 km nuo
Druskininkų, Raigardo slėnyje,
35 m nuo Nemunykščio pakrantės. Geras privažiavimas, sutvarkyta aplinka. Kaina – 45 tūkst.

Leipalingio miestelyje, Druskininkų sav., Veisiejų g. parduodamas
gyvenamasis namas (72 kv. m) su
ūkiniais pastatais ir 8, 4 arų sklypu už 20 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Viečiūnuose parduodamas 22 arų
namų valdos sklypas (kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje), puikus
privažiavimas. Kaina – 17 500
Eur. Tel. 8 624 69222
Parduoda arba išnuomoja 2 kambarių butą Druskininkų centre.
Tel. 8 616 48116

Perka nekilnojamą turtą
Ieškoma pirkti sodyba netoli Druskininkų (gali būti apleista) ir garažas Baltašiškėje. Tel. 8 605 05407
Perku žemės sklypą, sodybą gražioje vietoje: prie upės, ežero,
miško. Tel. 8 604 73616
Perku žemės ūkio paskirties sklypą šalia Leipalingio. Domina įvairūs variantai. Tel. +370 611 92228
Pirkčiau garažą Baltašiškėje, gali
būti apleistas. Tel. 8 628 75156
Nupirkčiau garažą Druskininkuose, „Ratnyčios“ garažų bendrijoje.
Tel. 8 699 83835
Pirkčiau garažą Druskininkuose.
Tel. 8 627 41783

Sodų bendrijoje „Dainava“ (prie
„Eglės“ sanatorijos) išnuomojamas sodo namelio 2-as aukštas – 100 Eur +patarnavimai.
Tel. +370 675 61036
Išnuomojamas 2 kambarių butas Kalviškių mikrorajone. Kaina – 200 Eur + mokesčiai.
Tel. +370 670 96135

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

Miškas, mediena, malkos
Parduoda viengubo pjovimo lentas ir brūsus. Tel. 8 686 08620
Parduoda pušines, beržines,
alksnines
kapotas
malkas.
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029
Įvairios
medienos
malkos:
rąsteliais,
kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Transporto priemonės ir
jų dalys
Parduodu automobilį „Renault
Laguna“: 2005 m., TA galioja iki 2022.08. Kuriasi ir važiuoja gerai. Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 678 23700

Parduodama naudoti: geros būklės vaikiškas vežimėlis „MaxiCosi Mura Plius“ – 80 Eur., geros būklės vaikiška lovytė – 50
Eur., vidutinės būklės automobilinė kėdutė „Bebe Comfort“ –
20 Eur. Viskas kartu – 120 Eur.
Tel. 8 682 11019
Miegamojo komplektas, indaplovė „Wirpooll“, sofa-lova, 2 foteliai,
2 vokiškos lovos, rašomasis stalas su lentyna. Tel. 8 670 80410
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
sieninis laikiklis – 6 Eur, Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti
po 5 Eur. Tel. 8 686 43600

Lieti ratlankiai, „Renault Scenic“
R15 su vasarinėmis padangomis,
medžio apdirbimo frezavimo staklės. Tel. 8 688 96725
Ąžuolinės taburetės. 8 618 20125
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
Malkinės sandėliukas, kokliai,
lauko tualetas (medinis), kreivuolių pavėsinė, lova (1 m 60
x 2 m) su čiužiniais, spintelė.
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520

Reikalinga
Reikalingi darbininkai, galintys
nudažyti namą Druskininkuose.
Tel. 8 681 16642
Reikalingas tvarkingas žmogus
prižiūrėti mažai judančią senjorą Druskininkuose. Priežiūra
reikalinga 24 h. Būtų puiku, jei
priežiūrą galėtų atlikti savo namuose. Būtų mokamas sutartas
atlygis, aprūpinama priemonėmis ir maistu. Smulkiau sąlygos
būtų aptartos pokalbio metu.
Tel. 8 699 75977; 8 650 35705

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

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

30 metų vyriškis ieško bet
kokio
papildomo
darbo.
Tel. 8 607 68938

Muzikinis centras SONY MHCRG290
2x120W,plaunamas
šepetys AQUA LASER GOLD,
išskleidžiamas stalas, automagnetola automobiliui „Renault Megane“, 1998 m. Tel. 8 614 36158

Perka

Pigiai parduodu 100 mm skers-

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

vamzdžius.

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

Parduoda „Hyundai Matrix“: 2007
m., iš Prancūzijos, 1,5 l, dyzelis.
Labai gera būklė. TA iki 2023. 07.
Tel. 8 692 44465

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

mens
plieninius
Tel. +37068559247

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Ieško darbo

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

PERKAME

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

Brangiai perku pjautą medieną:
lentas, tašelius (bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830
Perku audio kasetes, vinilines
plokšteles. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 14096
Perku naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas, snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651 89996

Žemės ūkio produkcija
Nuoma
Išnuomoju 2 k. butą su baldais ir

Parduoda vasarinius kviečius: 50
kg – 9 Eur, avižas: 50 kg – 6 Eur.
Perkant didesnį kiekį, galiu atvežti. Tel. 8 695 16057
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247
Parduodu triušius ir triušiena.
Tel. 8 61145735
Žieminiai ir vasariniai kviečiai Vilkiautinio kaime. Tel. 8 698 35361

Įvairūs daiktai

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško dirbti
pilnu etatu žolės pjovėjo-trimeristo.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis
tel. (8 313) 51405 arba el. p. info@dku.lt

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

