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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Ugningas Druskininkų atsisveikinimo bučinys
besibaigiančiai vasarai

Jauniesiems
druskininkiečiams
– galimybė siekti
profesionalaus
plaukimo sporto
aukštumų

3 psl.

Kurorto
aerodrome –
pirmosios
žirgų konkūro
varžybos

5 psl.

Gardino gatvėje–
ralio
„Aplink Lietuvą“
stotelė
Pagrindinis šių metų šventės akcentas – kulinarinis festivalis „Grikio kelias: vakar ir šiandien“, ypatingo dėmesio sulaukė grikinių babkų kepimo varžytuvės/Ramunės Tarandės nuotrauka

Druskininkų kurortas, nuo
ankstyvo pavasario kvietęs visus atrasti pamirštus potyrius
ir nerti į pirmus kartus, praėjusį savaitgalį pakvietė vasaros
atradimus Druskininkuose patirti DAR KARTĄ ir smagiai atsisveikinti su vasara. Tris dienas trukusi šventė „Vasaros
aidaï“ įvairiose miesto erdvėse pasiūlė paletę pramogų, reginių ir veiklų. Šventė klegėjo
meniškoje Vilniaus alėjoje, žaliame ir gaiva alsuojančiame
Gydyklų parke, vėsioje Nemuno pakrantėje ir ,žinoma, muzikalioje Pramogų aikštėje.
Pramogų paletė: nuo
klasikos iki ugnies šou
Šiais metais šventės programa
buvo skirta labai plačiam žiūrovų
ratui, o Vilniaus alėjoje visas tris
dienas pirkėjų laukė amatininkų
dirbinių ir kulinarijos mugė.
Penktadienį daug emocijų sukėlė koncertas ypatingoje vietoje
– Druskininkų miesto muziejuje,
kurį surengė viena laukiamiausių ir ryškiausių atlikėjų – pianistė
Guoda Gedvilaitė-Göhle.
Druskininkų
amatų
centro
„Menų kalvė“ parodų salėje lankytojai galėjo apžiūrėti keramikės
Rūtos Indrašiūtės išskirtinio grožio darbų parodą „Iš molio ir dainų“ bei tautodailininkės Laimos
Saviščevienės ažūrinių šiaudinių

sodų parodą „Ant paukščio sparnų”.
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje klasikinės muzikos gerbėjai turėjo išskirtinę progą pamatyti kartu
muzikuojančias dvi atlikėjas – vargonininkę Kristiną Kuzmickaitę ir
solistę Dianą Tiškovaitę. Kelią į
profesionalią muziką pradėjusios
kartu, šiandien viena muzikuoja
Vokietijoje, kita – Belgijoje. Grįžusios į Lietuvą, jos surengė bendrą koncertą ir žiūrovams pristatė dainos „Ateik, naktie“ pagal V.
Mačernio žodžius premjerą.
Temstant, Druskonio ežero pakrantėje atmosferą užkaitino
ugnies, kaitros, šokio ir šviesos
„Grand šou“. Tokį ugningą bučinį Druskininkai skyrė prabėgusiai
vasarai.
Nematytos varžytuvės: kas iškepė skaniausią babką?
Pagrindinis šių metų šventės
akcentas – kulinarinis festivalis
„Grikio kelias: vakar ir šiandien“.
Praėjusiais metais pradėtas ir sulaukęs didžiulio susidomėjimo dėl
savo unikalaus turinio, šįmet festivalis išplėtė savo ribas ir siekė sugriauti mitą, kad grikiai auginami
ir mėgstami tik Dzūkijoje.
Renata Ničajienė, sezoninio
maisto ambasadorė, maisto tinklaraštininkė bei kulinarinių knygų autorė, kilusi iš Druskinin-

kų, specialiai festivaliui parengė
programą „Grikiai prancūzų virtuvėje“ – pamokė kepti bei pakvietė paragauti Bretanėje populiarių grikių miltų blynų „Galettes“,
ypač tinkančius sotiems ir sveikiems vėlyviesiems savaitgalio
pusryčiams. Be to, žiūrovai turėjo progą paskanauti ypatingo jos
pačios kepto prancūziško grikių
miltų šokoladinio pyrago!
Beje, savaitgalį kurorto kavinėse ir restoranuose netrūko virtuvės šefų improvizacijų grikių
tema. Neseniai Druskininkuose
įsikūręs Japonijos įkvėptas restoranas „Tomoko“ pasiūlė paragauti japoniškų grikių miltų makaronų
(Soba) ir daržovių salotų, paskanintų brokoliu, morka, wakame
bei sojos-tamarindų padažu.
Ypatingo dėmesio sulaukė grikinių babkų kepimo varžytuvės.
Pagal savo vienetinius, iš mamų
ir močiučių perimtus receptus grikines babkas iškepė šešios kepėjos iš įvairių Dzūkijos vietovių.
Kepėjos žiūrovų akyse užmaišė tešlą, paspirgino spirgučius,
darė visokius monus, kad tik tešla geriau iškiltų. Babkos buvo kepamos unikalioje restorano „Velvetti“ malkomis kūrenamoje lauko
krosnyje. Slauniausia saldžios
grikinės babkos kepėja komisija
išrinko Dianą Lukošiūnaitę, o skaniausią tradicinę grikinę babką su
lašinukais iškepė Marija Liaukevičienė.

5 psl.

8 psl.
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INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS
ŠVENTĖS RENGINIŲ
Rugpjūčio 31 d. 18 val. Šv. Mišios
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčioje
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
9 val. I-II gimnazijos klasės
gimnazijos kieme
10 val. III-IV gimnazijos klasės
gimnazijos kieme
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė
mokykla
10 val. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir
1-os klasės mokyklos kieme
11 val. 2-5 klasės mokyklos kieme
6-8 klasės pagal atskirai dienynuose
nurodytą laiką savo klasėse
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
9 val. 5-6 klasių mokiniai savo klasėse
9.30 val. priešmokyklinių ir 1 klasių
mokiniai pasitinkami kieme
(Pradinės mokyklos)

10 val. 2 klasių mokiniai pasitinkami kieme
(Pradinės mokyklos)
10 val. 7-8 klasių mokiniai savo klasėse
10.30 val. 4 klasių mokiniai pasitinkami
kieme (Didžiosios mokyklos)
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų
progimnazija
9 val. 1-4 klasių mokiniams mokyklos
kieme
10 val. 5-8 klasių mokiniams klasėse
Druskininkų savivaldybės Leipalingio
progimnazija
10 val. 1-4 klasės kieme
10 val. 5-8 klasės savo klasėse
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokykla
12 val. muzikos ir choreografijos 1 klasės
mokiniams Didžiojoje salėje
13 val. dailės 1 klasės mokiniams
Didžiojoje salėje

Dėmesio! Druskininkuose vyksiančio ralio
metu Gardino g. bus laikinai apribotas eismas
Informuojame, kad rugpjūčio 27 dieną, penktadienį, dėl Druskininkuose vyksiančio ralio Gardino gatvėje bus laikinai apribotas eismas.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir kviečiame stebėti ralį.

Vakcinacija be registracijos
– kiekvieną ketvirtadienį

Druskininkiečiai be išankstinės registracijos kviečiami skiepytis Vakcinacijos centre,
esančiame Veisiejų g. 17 – nuo 8 iki 14 valandos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Primename
gyventojams,
kad kiekvieną ketvirtadienį
visuose vakcinacijos centruose gyventojai kviečiami
skiepytis be išankstinės registracijos. Pasirinkti galima
bet kurią vakcinacijos centre
esančią vakciną.
Druskininkiečiai be išankstinės
registracijos kviečiami skiepytis
Vakcinacijos centre, esančiame
Veisiejų g. 17 – nuo 8 iki 14 valandos.
Vykstant skiepytis, reikia turėti
asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Galimybių
pasą
galima

atsisiųsti, apsilankius puslapyje
www.gpasas.lt ir patvirtinus
savo tapatybę elektroninėmis
priemonėmis (e. parašu arba e.
bankininkyste).
Tokių priemonių neturintiems
ar jomis nesinaudojantiems
asmenims
Galimybių
pasas nemokamai išduodamas
Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, pateikus
asmens dokumentą. Šie klientai
aptarnaujami ir be išankstinės
registracijos.
Druskininkų Registrų centro
padalinys: M. K. Čiurlionio g. 60.
Tel. +370 (313) 53194
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Jauniesiems druskininkiečiams – galimybė siekti
profesionalaus plaukimo sporto aukštumų

Profesionaliame 8 takelių baseine vietos užteks ir besitreniruojantiems profesionalams, ir į plaukimo treniruotes atėjusiems vaikams/Lietuvos sporto centro archyvo nuotraukos

Pasirašius
bendradarbiavimo sutartį, jau nuo rugsėjo
Lietuvos sporto centro komplekso „Druskininkai“ baseine prasidės profesionalios
plaukimo treniruotės, skirtos
7-16 metų druskininkiečiams.
Birželio mėnesį Taryba pritarė
bendradarbiavimo
sutarties
tarp savivaldybės ir Lietuvos
sporto centro pasirašymui. Šia
sutartimi Lietuvos sporto centras įsipareigojo savivaldybės
ir švietimo įstaigoms suteikti ne
mažesnę nei 50 proc. nuolaidą
paslaugoms, taip pat kartu organizuoti renginius, įrengti nau-

jas infrastruktūras, atsižvelgiant
į paslaugų poreikį.
„Džiaugiuosi, kad didžiausia
profesionali Lietuvos sporto bazė
yra atvira mūsų bendruomenės
vaikams. Druskininkų sporto
centras, vykdydamas mokymo plaukti programą, atkreipė
dėmesį, kad yra šiai sporto šakai
gabių vaikų. Būtent gabiausiems
ir buvo sukurta nauja plaukimo
treniruočių programa, kurią
įgyvendinsime plaukimo sportui
pritaikytame baseine. Kas žino,
gal po 15 metų turėsime savo
R. Meilutytę ar D. Rapšį?“, –
sakė Druskininkų savivaldybės

Susitikimo metu diskutuota, kokiu laiku būtų patogiausia organizuoti treniruotes/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

meras Ričardas Malinauskas,
pridurdamas, kad už plaukimo
treniruotes mėnesio mokestis
bus tik 20 eurų.
„Kaštai yra daug didesni, tačiau
norime, kad, nepriklausomai
nuo tėvų materialinės padėties,
galėtų treniruotis patys gabiausi
vaikai, todėl didelę dalį kainos
padengs savivaldybė“, – sakė
R. Malinauskas.
Lietuvos
sporto
centro
Druskininkų sporto paslaugų
skyriaus vedėjo Arno Argusto
teigimu,
profesionaliame
8
takelių baseine vietos užteks ir
besitreniruojantiems profesionalams, ir į plaukimo treniruotes
atėjusiems vaikams. „Tikimės,
kad, bendradarbiaudami su
savivaldybe, prisidėsime prie
plaukimo sporto šakos populiarinimo, padėsime vaikams
sudaryti
galimybes
įdomiai
ir
prasmingai
popamokinei
veiklai, įkvėpsime siekti sporto
aukštumų. O ateityje turime
planų pakviesti ne tik vaikus,
bet ir Druskininkų bendruomenę
apsilankyti mūsų komplekso baseine“, – sakė A. Argustas.
Praėjusią savaitę su sporto komplekso vadovu A. Argustu, jo pavaduotoju J.
Matulevičiumi susitiko ir plauki-

R. Malinauskas, Druskininkų
savivaldybės meras:
„Treniruočių kaštai yra daug didesni, tačiau norime, kad, nepriklausomai nuo tėvų materialinės
padėties, galėtų treniruotis patys
gabiausi vaikai, todėl didelę dalį kainos padengs savivaldybė.“
mo treniruočių organizavimą
aptarė mero patarėjas Simonas
Kazakevičius,
Druskininkų
sporto centro vadovas Gintaras
Šikšnys, plaukimo trenerė Raimonda Mankevičienė.
Susitikimo metu apžiūrėtas
baseinas, persirengimo patalpos, diskutuota, kokiu laiku
būtų patogiausia organizuoti treniruotes.
Mero patarėjas S. Kazakevičius
džiaugėsi bendradarbiavimo su
Lietuvos sporto centru pradžia.
„Šis sporto kompleksas pastebimai papildė galimybes mūsų
savivaldybės vaikams užsiimti
profesionaliu
sportu.
Druskininkai turi vieną geriausių sporto bazių visoje Lietuvoje, todėl
mąstome apie profesionalių
sporto klasių kūrimą žiemos
sporto, plaukimo ir kitose srityse. Ieškome galimybių, kad
mokytis ir sportuoti galėtų ne
tik druskininkiečiai, bet ir gabiausi jaunieji sportininkai iš
visos šalies“, – pažymėjo S.
Kazakevičius.
Druskininkų
sporto
centro direktorius G. Šikšnys
pasidžiaugė,
kad
centre
dirbanti kvalifikuota trenerė
R. Mankevičienė turi daug
patirties ir galės vesti aukšto
meistriškumo pamokas patiems
gabiausiems plaukikams. „Tam,
kad galėtume atrinkti perspektyviausius sportininkus, vykdome
atranką. Nepatekusieji į šias
grupes nusiminti neturėtų, nes
mokymo plaukti programa vyks
įprasta tvarka“, – pažymėjo G.
Šikšnys.
Šešerius metus druskininkiečių vaikus plaukti mokanti ir aukšto meistriškumo
varžyboms ruošianti trenerė R.
Mankevičienė sakė, kad plaukimo pamokas galima vesti ir poilsiui pritaikytuose baseinuose,
tačiau rimtoms treniruotėms
reikalingas sportinis baseinas.
„Kiekvienas pas mane atėjęs
vaikas turi savo tikslą – vieni

nori išmokti plaukti, kiti geba ir
gali varžytis bei siekti plaukimo
sporto aukštumų. Kartu su savo
mokiniais mes esame dalyvavę
varžybose Lietuvoje, Latvijoje –
galiu pasidžiaugti labai gerais
rezultatais, prizinėmis vietomis.
Tikrai turime gabių ir talentingų
vaikų. Šiek tiek gaila, kad kai
kurie, nesulaukę sportinio baseino, kuriame galėtų vykti
treniruotės, pasirinko kitas sporto šakas. Tačiau tikiu, kad dabar, turėdami galimybę treniruotis profesionalams pritaikytoje
sporto bazėje, pasieksime dar
geresnių rezultatų. Aš pati – buvusi sportininkė, turiu ambicijų,
kad ateityje Druskininkuose
turėsime
ryškių
plaukimo
žvaigždžių. Noriu, kad mano
mokiniai veržtųsi, eitų į priekį,
tobulėtų ir nesustotų – visada jiems tai kartoju, – kalbėjo
trenerė. – Apskritai plaukimas
yra privalomas įgūdis vaikams,
nes gyvename aplinkoje, kurioje
daug vandens telkinių, nuosavų
namų kiemuose yra baseinai, o
vaikai vandenyje turi jaustis saugiai“.
R. Mankevičienė pažymėjo,
kad plaukimas yra puiki sporto
šaka – įdarbinami beveik visi
kūno raumenys, mažai apkraunami sąnariai.

Trenerė R. Mankevičienė neabejoja, kad,
turėdami galimybę treniruotis profesionalams pritaikytoje sporto bazėje, druskininkiečiai pasieks puikių rezultatų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Stiprus internetas garantuoja puikų
bendravimą ir ryšį su pasauliu

Liaudyje sakoma – ratus ruošk žiemą, o roges
– vasarą. Šis posakis tinka ir neatsiejamai mūsų
gyvenimo daliai – internetui. Nors dabar gyvename
karantino nesuvaržytomis sąlygomis, tačiau negali žinoti, kada bendravimo apribojimai vėl gali
sugrįžti.
Praėję du karantinai parodė, kad internetas buvo
tikras išsigelbėjimas, kai
nebuvo galima bendrauti gyvai.
Koks mūsų internetas?
Ar jis pasirengęs rimtam
darbui? Surenkite egzaminą savo internetui namuose – patikrinkite, ar
ryšys yra vienodai geras
ir stiprus visuose kambariuose, rūsyje, balkone ir
net kieme.
Kaip tai padaryti, pataria
„Telia“ inžinieriai.

cijos dėžutėse ir už kitokių
barikadų, kurios slopina signalą. O kuo daugiau sienų,
perdangų ir kitų fizinių kliūčių signalo kelyje, tuo labiau
jis gali nusilpti.
Kad nereikėtų nuolat laikyti spintos durų atidarytų dėl
gero interneto, pasinaudokite šiais laiko patikrintais
sprendimais“, – ragina inžinierius Šarūnas Šimkus.
Pasinaudojęs inžinieriaus
Š. Šimkaus patarimu, Rimantas bandė rasti vietą,
kurioje paliktas maršrutizatorius.
Pasirodo, jis buvo įdėtas į
metalinę elektros instaliacijos dėžę, todėl ir ryšys antrajame aukšte būdavo silpnesnis. Pakeitus prietaiso
vietą, ryšys tapo vienodai
geras visame kotedže.

Toks jūsų namų interneto
egzaminas itin pravers, jeigu pastebite, kad ryšys skirtingose namų vietose veikia
nevienodai gerai ir stabiliai.
Druskininkietis Rimantas,
su šeima gyvenantis dviejų aukštų kotedže, pastebėjo, jog antrajame kotedžo
aukšte interneto ryšys kartais nėra labai geras.
„Kartais su žmonėmis žaidžiame „Šilta – šalta“ žaidimą, kol kartu aptinkame
paslėptą „Wi-Fi“ maršrutizatorių. Įrenginys būna įkištas į spintą tarp drabužių,
metalinėse elektros instalia-

Kaip užtikrinti gerą interneto ryšį namuose, pasiruošusį atlaikyti ir kasdienį naršymą, ir darbinius susitikimus,
ir nuotolines pamokas, ir
kompiuterinių žaidimų turnyrą ar kino seansus?

Penki gero ryšio
patarimai

Pasirinkite teisingą internetą. Greičiausią ir stabiliausią interneto ryšį visada užtikrina šviesolaidinis
internetas, kuris ypač nepakeičiamas, dirbant ar mokantis iš namų.
Du svarbiausi šviesolaidinio interneto privalumai, kurių mobilusis internetas at-

remti vis dar negali, – ryšio
patikimumas ir sparta. Pastaroji, priklausomai nuo pasirinkto „Telia“ namų interneto plano, gali siekti net iki
1 Gb/s.
O jei neturite galimybės
naudotis šviesolaidiniu internetu, jus tikrai nustebins patikimas plačiajuostis
(DSL) internetas. „Telia“ pagerino jo spartą ir užtikrina
net iki 250 Mb/s: tai 3-4 kartus greitesnis ryšys už nešiojamąjį internetą sklandžiam darbui, naršymui,
mokslams ar pramogoms.
Dabar puikus metas užsisakyti, nes įvedimas ir išbandymas 1 mėnesį – nemokamas. Jei nepatiks, galėsite
atsisakyti be jokios rizikos.
Junkitės laidu. Kai kritiškai svarbus ryšio patikimumas ir kokybė arba naudojatės didelės spartos
reikalaujančiomis paslaugomis, junkitės prie interneto tinklo laidu, o ne per „WiFi“. Taip pašalinsite galimus
trukdžius ir mėgausitės nepriekaištinga kokybe.
Maršrutizatorių laikykite kuo atviresnėje vietoje. Jei esate įpratę naudotis internetu. prisijungę per
„Wi-Fi“, maršrutizatorių laikykite kaip galima arčiau
norimos aprėpties centro ir
jokiu būdu neslėpkite jo už
televizoriaus, baldų, spintose ar kitose vietose. Silpną
„Wi-Fi“ signalą, lėtą ryšį ar
visai neveikiantį internetą

gali lemti pačios netikėčiausios priežastys, bet dažniausios iš jų – įvairios kliūtys, blokuojančios „Wi-Fi“
radijo bangų sklidimą.
Pastiprinkite internetą
papildomai. „Wi-Fi“ signalu aprėpti visą norimą erdvę
gali nepavykti dėl didelio
namų ploto, storų sienų, sudėtingo išplanavimo ar net
kaimyno „Wi-Fi“ bangų.
Nemažas iššūkis gali būti
ir ryšys kieme, balkone ar
kitoje atokesnėje namų vietoje, o juk kartais taip norisi nevaržomai naršyti ir po
obelimi, ir terasoje. Tokiu
atveju pagelbės išmanūs
stiprintuvai „AirTies“. Jie išplečia ir sustiprina „Wi-Fi“
ryšį be jokių laidų ar sudėtingų diegimų ir perduoda
arti 100 proc. maršrutizatoriaus transliuojamo bevielio
(arba WiFi) interneto greičio.
Verta atsinaujinti. Jei
jūsų maršrutizatorius arba
„Wi-Fi“ įrenginiai yra senesni nei 5 metų, vertėtų pagalvoti apie jų atnaujinimą.
Ypač, jei namuose naudojatės itin sparčiu šviesolaidiniu internetu – jo privalumus pajaustumėte, ne tik
prisijungę laidu, bet ir „WiFi“ ryšiu.
Geras ryšys dovanoja
nemokamą televiziją
Pasirūpinti geru internetu dabar yra ypač palanki

proga – įsigijus „Telia“ šviesolaidinį internetą namams
kartu su televizija, net iki pusės metų ją žiūrėsite nemokamai!
„Jeigu naujojo televizijos
sezono laukiate taip pat stipriai kaip rugsėjo 1-osios,
dabar pats metas pasinaudoti specialiu „Telia“ gero
ryšio pasiūlymu ir net iki
pusės metų mėgautis nemokama „Telia TV“, kurioje
galima nardyti tarp bemaž
100 HD kokybės kanalų ar
kolekcionuoti naujausius ir
populiariausius Holivudo ir
Europos kūrėjų filmus su
HBO arba savo asmeniniame „Kino klube“, – sako TV
paslaugų segmento vadovė
Vitalija Kibildė.
Su išmaniąja televizija galima atsukti, prasukti, sustabdyti – žiūrėti televiziją
taip, kaip tik patinka.
Visų laidų, filmų ar sporto
varžybų įrašai žiūrovų laukia net iki 14 dienų.
Be to, gero ryšio pasiūlymas užtikrina patogumą –
viskas iš vienų rankų, viena
sąskaita, tie patys profesionalūs inžinieriai, įrengsiantys paslaugas ir atsakysiantis į visus jūsų klausimus.
Pasiūlymas galioja iki
2021.09.27 „Telia“ interneto
svetainėje ir visuose klientų
aptarnavimo salonuose, užsisakius šviesolaidinio interneto ir televizijos paslaugas
kartu ir įsipareigojus jomis
naudotis 24 mėnesius.
Užsakymo Nr. MDR-319-01
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Ugningas Druskininkų atsisveikinimo bučinys
besibaigiančiai vasarai

Žiūrovai iki soties galėjo paskanauti šiltutėlių, ką tik iškeptų babkų ir patys išrinko gardžiausią bei
labiausiai patikusią.
Muzikinės erdvės ir kiti
malonumai sielai
Druskininkai visuomet išsiskyrė ypatingu, gintaru kvepiančiu
pušų prisotintu oru, o kiekviename kurorto kampelyje, lyg nedidelėse gamtos oazėse, galima
pasisemti teigiamų emocijų, atgaivinti kūną ir sielą. Viename iš
jų – K. Dineikos sveikatingumo
parke – šeštadienio rytą atsipalaiduoti ir pasiekti sielos, minčių
ir kūno darnos pakvietė gongų
meistras Raimondas Binkauskas.
Nemuno pakrantėje, garlaivyje
įsikūrė grojančių ir dainuojančių
atlikėjų scena.
Atlikėjas Gebrasy – nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos atradimas – žiūrovams padainavo dar
negirdėtas dainas, tačiau nepamiršo ir daugiau nei milijoną perklausų muzikinėse platformose
surinkusios dainos „Where’d You
Wanna Go?“.
Pramogų aikštės scenoje tikrą

muzikinį pragarą užkūrė scenos
veteranai Povilas Meškėla ir Vladas Kovaliovas, į intriguojančią
dvikovą pakvietę dvi jaunas, daug
žadančias atlikėjas – Miglę Pivoriūnaitę ir Valdą Ridikaitę. Muzikinį vakarą užbaigė dvi charizmatiškos asmenybės – Iglė ir Tadas.
Linksmoje ir energingoje koncertinėje programoje, kurioje skambėjo garsiausi jų pačių kūriniai,
bendros dainos ir žinomų užsienio kūrinių versijos.
Kūrybos ir linksmybių
pakrantė
Sekmadienis buvo skirtas jaunoms šeimoms su vaikučiais, kurie galėjo ne tik lavinti savo kūrybinius gebėjimus įvairiose
edukacinėse pamokėlėse, bet ir
DAR KARTĄ išsimaudyti, tik šįkart – purioje baltų putų jūroje.
Vaikai smagiai krykštavo, šoko,
žaidė ir linksminosi kartu su klounu Lulu.
Atsisveikindami su besibaigiančia vasara, Druskininkai
kviečia užsukti ir rudenį – čia kūnui, sielai ir emocijoms bus galima atrasti daugybę puikių dalykų!

Žirgininkai kviečia į Druskininkus:
kurorto aerodrome – pirmosios
žirgų konkūro varžybos

Paskutinį vasaros savaitgalį Druskininkai taps žirginio sporto sostine/Almos Totorytės
nuotrauka

Paskutinį vasaros savaitgalį Druskininkai taps žirginio
sporto sostine. Kurorto aerodrome pirmą kartą rengiamos
žirgų konkūro varžybos „Druskininkų mero taurė 2021.“ Dėl
jos varžysis daugiau kaip pusšimtis geriausių žirginio sporto meistrų ne tik iš Lietuvos,
bet ir kaimyninių šalių.
Varžybose dalyvaus pajėgiausi šalies raiteliai, Lietuvos čempionai Irmantas Grikienis, Zigmantas Šarka, Nerijus Šipaila, daug
kitų įvairių varžybų nugalėtojų bei
prizininkų.
„Žirginio sporto varžybos Druskininkuose rengiamos pirmą kartą. Labai džiaugiamės savivaldybės ir kurorto įmonių parama
šiam renginiui, kuris, tikimės, pa-

dovanos daug gražių akimirkų jo
dalyviams ir žiūrovams“, – sakė
žirgų konkūro varžybas Druskininkuose organizuojančio klubo
„NSO Sport Horses“ vadovas Nerijus Šipaila.
Anot jo, Druskininkų aerodromas yra puiki vieta žirginio sporto varžyboms, kurioms reikia saugios ir didelės erdvės.
„Druskininkų savivaldybė pasisako už tai, kad kurorte būtų organizuojami įvairūs kultūros,
meno, sporto renginiai – noriai
prisidedame ir padedame organizatoriams.
Džiugu, kad vieno gražiausių –
žirgų sporto – profesionalai įvertino Druskininkų infrastruktūros
privalumus ir mūsų aerodrome
turėsime labai gražų renginį. Var-

žybos vyks pirmą kartą, bet galbūt ateityje jos taps gražia kurorto
tradicija“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Šeštadienį vyksiančias varžybas ves tarptautinės kategorijos
teisėjas, Lietuvos olimpiečių penkiakovininkų jojimo treneris Vytautas Poznanskis.
Varžybų organizatoriai viliasi, kad svetingai pirmą kartą čia
rungtyniauti atvykstančius žirgininkus pasitinkantis kurortas taps
tradicinių žirgų konkūro varžybų
vieta.
„Žirgų sporto šventės dažnai
rengiamos kituose šalies regionuose, bet Pietų Lietuvoje, kur yra
pakankamai daug žirginio sporto entuziastų, jos iki šiol nevykdavo. Tad norisi ir čia populiarinti šią
sporto šaką, o Druskininkų savivaldybės ir mero R. Malinausko palaikymas leidžia tikėtis, kad
žirgų sporto varžybos Druskininkuose taps tradicinėmis“, – sakė
renginio iniciatorius, „NSO Sport
Horses“ klubo atstovas Rimvydas
Žagunis.
Žirgų konkūrų varžybų Druskininkų aerodrome pradžia –
šeštadienį, rugpjūčio 28 dieną,
11 val.
Klubo „NSO Sport Horses“
informacija

Parengė Ramunė Tarandė,
DKC reklamos ir komunikacijos vyriausioji specialistė,
Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Garsi kraštietė G. Gedvilaitė
Druskininkams ir savo tėvams
padovanojo įspūdingą koncertą

Druskininkuose visada būna
šventė, kai koncertuoja garsi pianistė Guoda Gedvilaitė.
Taip buvo ir praėjusį penktadienį, kai festivalio „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“
koncerte prie fortepijono atsisėdo talentingoji mūsų kraštietė.
Druskininkų miesto muziejuje surengtas koncertas sutraukė
gausybę Guodos talento gerbėjų,
nedidelėje muziejaus salėje negalėjo sutilpti visi norėjusieji. Tarp
klausytojų buvo ir druskininkiečių, ir kurorto svečių iš Lietuvos
bei užsienio.
Šis koncertas buvo išskirtinis
ne tik sudėtinga programa, reikalaujančia ypatingo atlikėjo meistriškumo, bet ir nuoširdumu, kurį
spinduliavo pati atlikėja bei jaukioje muziejaus salėje susirinkę
jos gerbėjai.
Koncerto atmosfera buvo šeimyniška. Pirmiausia todėl, kad jis
buvo skirtas Guodos tėveliams,
žinomiems Druskininkų kultūros
veikėjams – Antanui ir Angelei
Gedvilams jų gražaus jubiliejaus
proga.
Koncerto išskirtinumą sustiprino ir tai, jog Guodos paklausyti
ir ją moraliai palaikyti atėjo profesorė Veronika Vitaitė, Guodos sutuoktinis ir sūnus.
Žavesio koncertui suteikė ne tik
virtuoziškai atlikti sudėtingi kūriniai, bet ir pauzėse tarp jų nuskambėję Guodos prisiminimai
apie jos vaikystę, Druskininkuose praleistus metus, taip pat nuoširdi padėka savo tėvams, nukreipusiems Guodos gyvenimo laivą į
plačius muzikos vandenis.
Koncerto pabaigoje bisui nuskambėjo A. Raudonikio dainos,
skirtos Druskininkams fortepijo-

Koncertą Miesto muziejuje stebėjo visa G. Gedvilaitės-Göhle (antra iš dešinės) šeima/
Ramunės Tarandės nuotrauka

ninė interpretacija, kurią Guoda
specialiai parengė šiam koncertui. Ją buvo galima suprasti, kaip
menininkės padėką savo gimtajam miestui.

Penktadienį buvo paskutinis
Guodos koncertas šią vasarą,
nes ji netrukus išvyks į Vokietiją,
kurioje gyvena su šeima ir plėtoja
savo kūrybinę veiklą.

Stebina originaliais projektais
Druskininkuose gimusi G. Gedvilaitė-Göhle – daugelio tarptautinių konkursų, tarp jų ir M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų, laureatė, koncertavusi žymiausiuose tarptautiniuose
renginiuose Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, kartu
su smuikininku V. Čepinskiu debiutavusi „Weill Recital Hall at
Carnegie Hall“ Niujorke. Atlikėjos programos visuomet originalios ir naujos, o interpretacijos – pilnos fantazijos ir laisvės.
Pianistė mielai eksperimentuoja ir meta iššūkį nusistovėjusioms
klasikinės muzikos taisyklėms. Jos scenos partneriai – ne tik
žymūs klasikos muzikai, bet taip pat ir aktoriai, baleto artistai
bei džiazo muzikantai. Šiuo metu ji gyvena ir savo kūrybinę veiklą plėtoja Vokietijoje.
Praėjusį rudenį Guoda nustebino druskininkiečius ir kurorto
svečius, K. Dineikos parke kartu su žinomais muzikantais – broliais Motiejumi, Mykolu ir Benediktu Bazarais atlikusi dvi simfonines poemas – M. K. Čiurlionio „Miške“ ir Ottorino Respighi
„Romos pušys“ – fortepijonu keturiomis rankomis. Pasitelkdami
į pagalbą šviesų efektus ir dramos intarpus, jie sukūrė unikalų
reginį ir muzikinį įvykį.
Parengė Laimutis Genys

Lietuvos triatlono taurės čempionai
vėl paaiškės Druskininkuose

Vijūnėlės parke ir tvenkinyje vyks Lietuvos triatlono taurės penktasis etapas, pratęsiantis gražią tradiciją sezoną užbaigti būtent Druskininkuose/Organizatorių archyvo nuotrauka

Rugsėjo 4 dieną Druskininkuose organizuojamas intriguojantis Lietuvos triatlono
taurės (LTT) finišas.
Vijūnėlės parke ir tvenkinyje vyks LTT penktasis etapas,
pratęsiantis gražią tradiciją
sezoną užbaigti būtent Druskininkuose.
Kaip ir kasmet, šiemet Druskininkuose laukiama didelio dalyvių skaičiaus, nes po šio etapo paaiškės ne tik jo, bet ir visos
LTT bendros įskaitos nugalėtojai.
Renginio išvakarėse ir varžybų
dieną numatomi tam tikri ribojimai, todėl organizatoriai prašo
gyventojų supratingumo.
Neabejojama, kad šventė ne-

paliks abejingų ne tik sportininkų, bet ir žiūrovų.
Juolab, kad dauguma dalyvių
į Druskininkus atvyksta su šeimomis, ir visi nori čia smagiai
praleisti laiką.
Sportininkai
Druskininkuose varžysis olimpinėje, sprinto
ir „TRI-FUN“ distancijose, taip
pat atskiras startas bus duotas „PRO-Junior“ įskaitos dalyviams, o neturintys dviračių
kviečiami išbandyti jėgas akvatlone.
Beje, šiais metais olimpinės ir
sprinto distancijos bendros įskaitos lyderiai startuos atskirai
nuo likusių dalyvių.
Taip pat Druskininkuose vyks
ir atviras Lietuvos mišrių estafe-

čių triatlono čempionatas.
Šios varžybos skirtos komandoms, kurias sudaro po du vyrus ir moteris. Įskaitos bus vykdomos trejose amžiaus grupėse
– atviroje, jaunimo ir jaunių.
Komandų skaičius ribojamas
iki 40-ies.
Renginio dieną organizatorių
miestelis įsikurs Vijūnėlės parke, plaukimo rungtis vyks Vijūnėlės tvenkinyje.
Visus miesto gyventojus kviečiame dalyvauti ar atvykti palaikyti dalyvių ir pajausti triatlono
ritmu pulsuojančią atmosferą.
Visi finišavę dalyviai bus apdovanoti atminimo medaliais.
Organizatorių informacija
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„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:
tel. 8 657 52514, 8 646 27272 arba el. paštu
info@manodruskininkai.lt
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Gardino gatvėje – ralio
„Aplink Lietuvą“ stotelė

Druskininkų komanda ralio „Aplink Lietuvą 2020“ finiše/Organizatorių nuotrauka

Rugpjūčio 27-29 dienomis
vyks tradicinis ralis „Aplink
Lietuvą‘21“, kurio dalyviai
kovos
dėl
garbingiausio
trofėjaus kiekvieno sportininko kolekcijoje – Prezidento
Gitano Nausėdos taurės.
Nors renginys tradicinis, tačiau
šiemet jis neeilinis. Tai 30-tasis
ralis, kurio nugalėtojams bus
įteikta Prezidento taurė.
Daug solidesnį - 95-čio jubiliejų švenčia ralius „Aplink
Lietuvą“ nuo pat pirmojo rengianti seniausia šalyje automobilininkus jungianti visuomeninė
organizacija – 1926 m. įkurtas
Lietuvos automobilių klubas
(LAK).
Trys tokie raliai surengti
prieškario Lietuvoje, o šaliai
netekus
nepriklausomybės,
nutrūko ir LAK veikla. Ją atgaivinus 1996 m., prabėgus
lygiai 65-eriems nuo pirmųjų
tokių lenktynių starto, vėl pradėti
rengti ir garsieji raliai „Aplink
Lietuvą“.
90-čio sukaktis gaubia ir patį
„Aplink Lietuvą“ ralį, kurio ištakos
siekia 1931 m., kai liepos 24 d.

14 automobilių ir 12 motociklų
kolona
pradėjo
pirmąsias
maratonines lenktynes aplink
Lietuvą. Neatsitiktinai šią datą
LASF laiko oficialia automobilių
sporto šalyje pradžia.
„Tai iš tiesų neeilinės sukaktys,
kurias tiek ralio organizatoriams,
tiek patiems jo dalyviams, tiek ir
automobilių sporto gerbėjams
norisi paminėti kuo prasmingiau, - sako pagrindinis renginio
organizatorius, LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis. –
Džiugu, kad tą supranta ir mus
visapusiškai palaiko miestų ir
rajonų, kurių keliais drieksis ralio
maršrutai, vadovai“.
Tikimasi, kad viena tokių
švenčių taps ir pirmosios
lenktynių dienos, rugpjūčio
27-osios,
greitojo
slalomo
varžybos
tradicinėje
sportininkų susitikimų vietoje
Druskininkuose - kurorto Gardino gatvėje, kur pirmasis automobilis startuos 15.30 val.
Šių varžybų nugalėtojas
išsiveš savivaldybės mero
Ričardo Malinausko taurę.
„Džiugu, kad meras R. Malin-

Dėmesio! Vyks karinės pratybos

2021 m. rugpjūčio 28-29 dienomis Druskininkų savivaldybės
Leipalingio ir Ricielių apylinkėse vyks Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 pėstininkų
kuopos lauko taktikos pratybos, kurių metu bus naudojamas Lietuvos kariuomenės oro pajėgų sraigtasparnis MI-8. Iš anksto
su vietos valdžios institucijomis ir žemių savininkais suderintose
nekarinėse teritorijose karių pratybos vyks tik šviesiuoju paros
metu. Kariai judės pėsčiomis arba ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacines priemones, sprogstamuosius užtaisus, dūminius paketus ir signalines raketas.
Gyventojus prašome išlikti ramiais. Informacijos teirautis kpt.
Kęstučio Valentos tel. 8 698 49127

auskas, ne vienerius metus pats
atidavęs automobilių sportui, iš
pusės žodžio supranta mūsų
rūpesčius ir lūkesčius ir niekada
neatsisako padėti, - pažymi R.
Dovidaitis. – Todėl ralių „Aplink
Lietuvą“ etapinės varžybos čia
visada vyksta sklandžiai, o jomis
džiaugiasi ne tik sportininkai, bet
ir žiūrovai“.
Iš Druskininkų sportininkai
skubės į Veisiejus, kur jų lauks
lenktynės autodrome.
Šiemetinio, jubiliejinio ralio
„Aplink Lietuvą“ maršrutai nusidrieks daugiau nei 1100 km.
Ralis prasidės Kaune, Rotušės
aikštėje, rugpjūčio 27 d. 9.30
val., o finišuos jis sekmadienį,
rugpjūčio 29 d., 15 val. Vilniuje,
S. Daukanto aikštėje.

Juozas Mažeikis,
ralio „Aplink Lietuvą“
spaudos centro vadovas
Informuojame žemės sklypo (kadastro
Nr.1501/0001:0048), esančio Gluosnių g.3,
Druskininkų m., savininko S. R. paveldėtojus, kad UAB “Druskininkų geoplanas”
matininkas Darius Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 2021-09-07d. 10
valandą vykdys žemės sklypo (kadastro
Nr.1501/0001:0020), esančio Žalioji g. 8,
Druskininkų m., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom
kreiptis į UAB “Druskininkų geoplanas” adresu, Vytauto 19-4, Druskininkai,
el. paštu dgeoplanas@inbox.lt, arba telefonu 8 699 12416

Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“
reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui, įgijęs
aukštąjį išsilavinimą, turintis bakalauro
kvalifikacinį laipsnį.
Privalumai: inžinerinis išsilavinimas, patirtis
viešųjų pirkimų srityje ir darbo patirtis ūkio
priežiūroje.
Pretendentai iki š. m. rugsėjo 1 d. turėtų per
elektroninę sistemą VATIS (http://portalas.vtd.lt/lt/
vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html) pateikti šiuos
dokumentus: asmens
dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV),
pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo
pareigas).
Kontaktai pasiteirauti: 8 (313) 51816,
el. paštas drs.zibute@gmail.com

2021 m. rugpjūčio 26 d.
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Mainams atiduoti
daiktai atsiduria
prekyboje.
Ar tai sąžininga?

Daiktų mainų punktuose palikti daiktai pirmiausia yra skirti keitimui ir tolesniam naudojimui savo reikmėms – o ne perpardavinėjimui/ARATC archyvo nuotrauka

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.ltSekite mus ir
FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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Nebenešiojamą suknelę ir
sportinius batelius į daiktų
mainų
centrą
„TikoTiks“
atnešusi moteris ganėtinai
nustebo,
netrukus
šiuos
savo daiktus išvydusi dėvėtų
drabužių parduotuvėje. „Ar
mūsų atneštus daiktus jūs atiduodate pardavimui?“ – klausė
ji „TikoTiks“ darbuotojų. Jie
patikino: tikrai ne. Ir daiktų
mainų punktuose „Mainukas“,
ir jų centre „TikoTiks“ surinkti
daiktai gyventojams, paramos
organizacijoms,
socialinėms
įstaigoms atiduodami nemokamai tolesniam naudojimui.
Įstaigoms daiktai surenkami pagal jų išsakytus poreikius, gyventojai vienu metu nemokamai gali
pasiimti iki 5 vienetų daiktų vienam žmogui.
Norintys
pasiimti
daugiau,
turi sumokėti simbolinį 2 eurų
mokestį. Jis įvestas, kad žmonės
neimtų daiktų vien dėl to, jog jie
nemokami, o išsirinktų tai, kas
tikrai reikalinga ir bus naudojama
toliau.
Mainų punktai įkurti ir veikia
tam, kad žmonės turėtų galimybę
keistis daiktais, kad geri daiktai
nebūtų išmetami, o naudojami
toliau ir mažėtų vartojimas bei jo
daroma žala aplinkai.
Tačiau pastebėta, kad ne
visi pasiima daiktų tik savo
asmeninėms reikmėms. Jau sulaukta ne vieno pranešimo, kai
žmonės daiktų mainų punktuose

„Mainukas“ ar jų centre „TikoTiks“
paliktus daiktus pamato vietose,
kuriose prekiaujama naudotais
daiktais, ar internete.
„O ką – taip negalima?“ – nustebo į „TikoTiks“ centrą daiktų pasirinkti atėjusi jauna moteris, jais
prekiaujanti internete.
„Mainų sistemoje surinkti daiktai
nėra skirti perpardavimui. Bet mes
nekontroliuojame, ką žmonės
daro su daiktais, paimtais iš mainų
punktų ar „TikoTiks“ centro.
Tai lieka kiekvieno jų sąžinei.
Svarbiausia – kad naudoti tinkami
daiktai nebūtų išmesti“, – sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro Aplinkosauginio ugdymo ir
pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Anot jos, parduoti iš mainų
sistemos paimtus daiktus nėra
uždrausta, bet norintys jais prekiauti, taip pat turėtų susimokėti
simbolinį mokestį.
Tai
didintų
prekiautojų
atsakomybę ir garantijas, kad daiktai bus imami beatodairiškai, o,
jų nepardavus, tiesiog išmesti –
nes nemokamai gautas, negaila.
Bet kol kas prekiautojai paimtais
daiktais už juos mokėti nėra linkę.
Mainų sistemos tikslas – kad
žmonės neišmestų senų daiktų ir
pirktų naujus, o keistųsi turimais:
paliktų tai, ko jie jau nenaudoja, ir
pasiimtų tai, kas jiems reikalinga.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija
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Centrui „Dainava“ kavinėje „Širdelė“
nuolatiniam darbui reikalingas (-a) virėjas (-a).
Informacija tel. 8 313 59090
Autoservisui reikalingas automechanikas, darbo patirtis nebūtina, apmokome. Darbo pobūdis: važiuoklės, stabdžių sistemos
remontas, ratų geometrijos atstatymas, kėbulo
išrinkimas/surinkimas ir t.t. Tel. 8 623 82375

Superkame: „Audi“, „BMW“, „Mazda“, „MB“,
„Mitsubishi“, „Nissan“, „Opel“, „Toyota“, „VW“
su SDK, utilizavimo paramai gauti.
Dirbame 24/7. Tel. 8 636 60454
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai ,
turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės reisai.
Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +370 616 30901

Savaitraščio Nr. 319
Reikalingas aplinkos
tvarkytojas su
„B“ kategorijos
teisėmis.
Pilnas etatas.
Darbas komandinis.
Visa informacija tel.
+370 607 46758
Krovinių pervežimo
įmonė siūlo darbą
krovininio
mikroautobuso iki
3,5 t vairuotojui,
turinčiam „B“ kategoriją.
Pageidaujama darbo
patirtis.
Tel. +370 684 33833

Populiarus ir energingas restoranas „Toli Toli“ ir mūsų antra,
įkvėpta Japonijos vieta „Tomoko“ ieško komandos pastiprinimo:
PADAVĖJŲ-BARMENŲ ir VIRĖJŲ!
Pageidaujamos savybės:
• atsakingumas;
• organizuotumas ir operatyvumas;
• pozityvumas ir gebėjimas dirbti komandoje;
• meilė žmonėms ir veiklai, kurios imiesi;
• būtina patirtis ir puikūs higienos įgūdžiai (virėjams).
Mes siūlome:
• išmokti įvairių pasaulio virtuvių gudrybių;
• darbą draugiškoje komandoje, kuri noriai dalijasi žiniomis;
• laiku mokamą atlyginimą: padavėjų atlygis, neatskaičius
mokesčių, – nuo 645 €, virėjų atlygis, neatskaičius mokesčių –
nuo 1300 €.
Darbo užmokestis priklauso nuo turimos patirties ir žinių, tad
derinamas su kiekvienu kandidatu individualiai!
Apgyvendinimo galimybė ir kelionių į Druskininkus apmokėjimas derinami individualiai.

Laukiame: info@tolitoli.lt / +370 607 03659, info@tomoko.lt / +370 605 16795

Renginiai

Rugpjūčio 26 d. Druskininkų
miesto muziejus (M. K. Čiurlionio
g. 59) kviečia į Lietuvos muziejų
kelio
renginį
Druskininkuose
„Šimtmečių tradicijos Druskininkų
parke“: nuo 10 val. vienos dienos
paroda „Druskininkų gydyklų parkas“, 16 val. paskaita „Druskininkų
parkai“, 17 val. ekskursija –
pasivaikščiojimas po Gydyklų
parką su muzikiniais intarpais

Rugpjūčio 26 d. 17 val.
Viešojoje bibliotekoje – Živilės
Kavaliauskaitės „Trispalvė Irkutsko
karštyje“ ir Edmundo Ganusausko
,,Ekscelencija, monsinjoras ir...
“knygų pristatymai
Rugpjūčio 27 d. 15 val.
Druskininkų miesto muziejaus
galerija (M. K. Čiurlionio g. 37)
kviečia į Martino Jankaus parodos
atidarymą „Paskutinės vasaros
dienos“. Paroda veiks iki spalio 6
d.
Fortepijoninės muzikos vasara
Druskininkuose (M. K. Čiurlionio
namų-muziejaus sode, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 25 d. 19 val. koncertuos Sten Lassmann (Estija)
Rugpjūčio 28 d. 16 val. koncertuos Sonata ir Rokas Zubovai

namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) veiks Audronės
Zupkienės paroda „Siuvinėtas
Čiurlionis“
Iki rugsėjo 8 d. V. K. Jonyno
galerijoje (Turistų g. 9) veiks
tapytojų plenero „Šlavantas
2021“ paroda
Iki rugsėjo 11 d. Druskininkų
amatų centre „Menų kalvė“ (M.
K. Čiurlionio g. 27) veiks Rūtos
Indrašiūtės keramikos darbų
paroda „Iš molio ir dainų“, Laimos Saviščevienės šiaudinių
sodų ir žvaigždžių paroda „Ant
paukščio sparnų“ bei kalvystės
plenero
„Plieninė
plaštakė
2021“ kryžių-saulučių paroda
Iki rugsėjo 14 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Baltijos kelias – Tautos ir
vienybės kelias“, skirta Juodojo
kaspino ir Baltijos kelio dienai
Iki rugsėjo 16 d. Viešojoje
bibliotekoje
veiks
Dianos
Lukošiūnaitės
ir
Linos
Kabelkaitės karpinių paroda
„Aš atnešiau jums saulės
patekėjimą“, skirta V. Mačernio
100-osioms gimimo metinėms

Parodos

Iki rugsėjo 18 d. Viečiūnų
bendruomenės centre veiks
medžio drožėjo Eriko Čypo
darbų paroda

Druskininkų miesto muziejuje (M.
K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų
paroda „Sugrįžusios“ iš Andrejaus
Balyko kolekcijos.

Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) veiks Adelberto
Nedzelskio kūrybos paroda

Iki rugsėjo 5 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
59) veiks projekto „Reprezentuojantys kurortą veidai: XIX a.-XX a.
sandūros aptarnaujančio personalo uniformos“ paroda

Rugpjūčio 26 d. 21 val.
Druskininkų pramogų aikštėje
festivalio „Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“ filmas „Laiškai
Sofijai“. Seansas nemokamas.
Jei lis, seansas nevyks

Iki rugsėjo 5 d. M. K. Čiurlionio

Rugpjūčio 27 d. 20 val.
Druskininkų pramogų aikštėje
Ado Gecevičiaus ir Viltės
Ambrazaitytės
debiutinio
elektroninės
lietuvių
liaudies muzikos albumo „Dėl žalio
žolyno“ pristatymas

Informuojame žemės sklypo (kadastro
Nr.3878/0004:0037), esančio ,Paparčio
27-oji g.16, Viečiūnai, Druskininkų sav., savininkus I.K. ir V.K., kad UAB “Druskininkų
geoplanas” matininkas Darius Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 202109-09d. 10 valandą vykdys žemės sklypo
(kadastro Nr.3878/0004:0037), esančio Paparčio 27-oji g. 14, Viečiūnai, Druskininkų
sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB “Druskininkų geoplanas”
adresu, Vytauto 19-4, Druskininkai, el.
paštu dgeoplanas@inbox.lt, arba telefonu
8 699 12416

Ieškau išsinuomoti
ofiso / biuro tipo kabinetą
(su baldais).
Kabinetas būtų reikalingas
vakarais ir savaitgaliais.
Naudojamas teikti
konsultacijas.
Telefonas 8 622 04578

Parduotuvė „Cinamonas“ ieško
pardavėjos(-o) - barmenės (-o). Tel. +370 658 52420
Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikia: kambarinių, barmenų (-ių), virtuvės pagalbinių
darbuotojų, indų plovėjų, valytojų.
Kontaktinis tel. 8 679 14738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

Rugpjūčio 27 d. 21 val.
Druskininkų pramogų aikštėje
festivalio „Lauko kino maratonas“ kino filmas“ Adelainos
amžius“. Seansas nemokamas.
Jei lis, seansas nevyks
Rugpjūčio 28 d. 19.30 val.
Druskininkų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bažnyčioje
XIX tarptautinio menu festivalio
„Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ koncertas: Diana
Encienė (vargonai) ir Regina
Šilinskaitė (sopranas). Koncertas nemokamas
Rugpjūčio 28 d. 15-19 val. K.
Dineikos sveikatingumo parke
dainuojamosios poezijos šventė
„Spinduliuojantys
poeziją“.
Koncertuos Valdas Bagdonas, Gediminas Storpirštis,
Giedrius
Arbačiauskas,
Živilė Mackevičiūtė, Gabrielė
Pukelytė, Justas Tertelis, Andrius Kaniava ir grupė. Koncertai
nemokami
Rugpjūčio 28 d. 21 val.
Druskininkų pramogų aikštėje
festivalio „Lauko kino maratonas“ kino filmas „Non-stop“.
Seansas nemokamas. Jei lis,
seansas nevyks
Rugpjūčio 29 d. nuo 13
val. Vijūnėlės parke aitvarų
dirbtuvės
„Sielos
šokiai“.
Medžiagos ir priemonės aitvarams gaminti nemokamos. Profesionalai padės aitvarą pakelti
į dangų.
Rugpjūčio 29 d. 21 val.
Druskininkų pramogų aikštėje
festivalio „Lauko kino maratonas“ kino filmas „Princesė Diana“. Seansas nemokamas. Jei
lis, seansas nevyks.
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Užuojautos

IN MEMORIAM

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
Meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą.
R. Vinterz
Išėjus į Amžinybę mylimam sūnui, nuoširdžiai užjaučiame
Algimantą Šiaučiulį. Tegul lydi stiprybė ir dvasios
paguoda šią skaudžią netekties valandą.

SIGITAS ŠIMKŪNAS

Druskininkų savivaldybė ir Taryba

1962 12 03 – 2021 08 20

Rugpjūčio 20 d. netikėtai užgeso ilgamečio Druskininkų krepšinio trenerio Sigito Šimkūno gyvybė.
Netekome puikaus trenerio, savo srities profesionalo, puikios, humoro jausmą turėjusios, jautrios,
žmones mylinčios ir visada jiems padėti pasirengusios asmenybės.

Išėjus į Amžinybę mylimam vyrui ir tėveliui Gintui Slautai,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Olgą ir dukrą Redą.

Sigitas Šimkūnas gimė 1962 m. gruodžio 3 dieną Biržuose. 1981-1985 m. studijavo tuomečiame
Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute, kuriame įgijo pradinių klasių ir fizinio auklėjimo mokytojo
specialybę.

Draugai: D. Petrauskienė, Z. Rukuižienė, K. Mockuvienė,
D. ir V. Kiaulėnai

1985-1991 metais jis dirbo pradinių klasių ir kūno kultūros mokytoju Viečiūnų devynmetėje
mokykloje, o nuo 1995 metų iki pat mirties savo gyvenimą ir darbą buvo susiejęs su Druskininkų sporto
centru. Jis gyveno krepšiniu, į kurį asmeniškai atvedė ne vieną vaiką ir suaugusįjį. Visada išgyveno ne
tik dėl krepšinio, paties žaidimo ir rezultatų, bet ir dėl savo auklėtinių nesėkmių, mokėjo pasidžiaugti
jų sėkmėmis.
Sunku patikėti, kad jau negalėsime susitikti su Sigitu, pakalbėti, pajuokauti, pasidalinti sporto ir
kasdienio gyvenimo įžvalgomis. Tai – didžiulis praradimas ne tik šeimai, artimiesiems, bet ir visiems
tiems, kurie jį pažinojo, kuriems jis buvo brangus ir artimas. Tai – didžiulė netektis visai Druskininkų
sporto bendruomenei. Šviesus Sigito Šimkūno atminimas neišblės iš jį pažinojusių ir su juo bendravusių
žmonių atminties.

Nežadinkite manęs nei ašara,
nei sielvarto rauda,
Aš pavargau ir pailsėti noriu...
Palaiminkite amžinąjį miegą prisiminimais ir malda...
Nuoširdžiai užjaučiame Boleslovą Glatkauską dėl
mylimos sesers Onutės mirties.
Druskininkų g. kaimynai

Ačiū Tau, Sigitai, kad galėjome gyventi su Tavimi vienoje erdvėje ir vienu laiku.
Užjaučiame velionio šeimą, artimuosius, draugus.
Druskininkų sporto centro kolektyvas ir sporto bendruomenė

Brangiausi žmonės eina ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka...
Mirus Vladui Grigui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir
sūnų. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą
DNSB „Ateitis“ gyventojai

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

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

Mirus mylimam sūnui, nuoširdžiai užjaučiame
Algimantą Šiaučiulį.
Buvusios sanatorijos „Lietuva“ darbuotojai
Pasaulis, kurio nebėra, pasaulis, kuris jau praėjo,
dar kartais sugrįžta veidais, dar kartais sugrįžta vardais.
Ir bando lyg vėtroje gęstantis laužas sušildyt mane atmintim...
Netikėtai mirus Rolandui Žukauskui, nuoširdžiai
užjaučiame žmoną Redą, sūnų Rolandą ir dukrytę Ugnę.

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

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

Kaimynai
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2021.08.27 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
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 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:25 Greiti ir įsiutę 6.
00:30 Amerikos mylimoji.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
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 „Žaislų istorija 4“.
21:30 „Juodoji pantera“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Juodoji pantera“.
00:25 „Raudonasis karštis“.
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 Naktinė apgultis.
23:35 Supergreiti.
01:35 Socialūs gyvūnai.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Bušido ringas.
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 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Keršto kraujas.
23:10 Mirties apsuptyje 2.
01:00 „Greitojo reagavimo būrys“.

Savaitraščio Nr. 319

2021.08.28 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Sunė prieš Sunę.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Lokiai namuose.
12:50 Metų laikų kaita.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Dėmesio. Kamera.
20:30 Panorama.
21:00 Maestro.
22:10 Mūsų pirmosios atostogos.
23:50 Greiti ir įsiutę.
02:00 Tulpės, meilė, garbė ir dviratis.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Laukinė karalystė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė karalystė“.
12:50 „Kambarys ant šluotos“.
13:30 „Mes nusipirkom zoologijos
sodą“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Garfildas 2“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 „Garfildas 2“.
21:10 „Čia buvo Saša“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Čia buvo Saša“.
23:15 „Pabrolių nuoma“.
01:10 „Juodoji pantera“.
04:00 „Tobulos kopijos“.
06:25 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 Didysis šunų pabėgimas.
11:00 Tomas ir Džeris.
12:40 Šaunusis penketukas 2.
14:30 Kitokia Pelenės istorija.
16:25 Bėgimas džiunglėse.
18:30 Žinios.
19:30 Monstrų viešbutis 2.
21:15 Kvaišų atostogos.
23:20 Zūlanderis 2.
01:25 Naktinė apgultis.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Triguba apsauga“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Laumės juosta.
20.00 Žinios.
20.30 „Paskutinė atostogų diena“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Triguba apsauga“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 „Kova už būvį“.
11:15 „Geriausi šuns draugai“.
11:45 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:55 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:55 „Ekstrasensai tiria“.
16:10 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.

19:30 Kaukės.
22:00 Didysis meistras.
00:25 Laukinės aistros.

2021.08.29 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 (Ne)emigrantai.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Gyventi kaime gera.
09:30 Svajoja vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Maži, bet ypatingi: vėžliai.
12:50 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:45 Puaro.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Seserų Fontanų siuvykla.
23:40 Mano Afrika.
02:20 Mūsų pirmosios atostogos.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas. Vasara“.
09:30 „Liūtas karalius“.
11:15 „Laukinė karalystė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė karalystė“.
12:35 „Daktaras Dolitlis“.
14:15 „Delfinų sala“.
16:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Piktadarės istorija 2“.
22:00 „Londono bulvaras“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
00:05 „Įsikūnijęs blogis“.
06:25 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 Ant bangos.
11:10 Šarlotės voratinklis.
13:05 Sutrikusi mafija.
15:05 Krokodilas Dandis 2.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras 2.
22:15 Karštas plienas.
00:30 Trise valtimi.

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 Deutsche Welle pristato: Greitis.
11.00 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje”.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Triguba apsauga“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Laumės juosta.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Triguba apsauga“.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Galiūnų Pasaulio komandinė taurė 2021“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Lietuvos galiūnų čempionato Iasis etapas“.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Geriausi šuns draugai“.
11:45 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.

12:55 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:55 „Ekstrasensai tiria“.
16:10 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Narkotikų prekeiviai“.
00:55 Didysis meistras.

2021.08.30 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Mūsų gyvūnai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:55 Grančesteris.
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
08:05 „Sveiki atvykę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Marčios“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 NAUJAS SEZONAS Aktualijų
laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys
meluoja geriau
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Specialiosios snaiperių pajėgos“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Specialiosios snaiperių pajėgos“.
00:10 „Kaulai“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:10 „Perėja“.
03:10 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Kaulai“.
04:40 „Saldainiukas“.
05:40 „Gyvenimo išdaigos“.
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 Paranoja.
00:40 „Strėlė“.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.40 „Netikėtas teisingumas“.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tardymas.
22:45 „Mirtinas ginklas“.
23:45 „Legendų biuras“.
00:55 „Narkotikų prekeiviai“.

2021.08.31 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Maestro.
13:00 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Triumfo kelias.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Po laukinę gamtą.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Triumfo kelias.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Laikyti ir paleisti“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 NAUJAS SEZONAS „Prieš srovę“.
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys
meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Raudonoji aušra“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 VAKARO KINO TEATRAS
„Raudonoji aušra“.
00:15 „Kaulai“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:15 „Perėja“.
03:15 „Vieniši tėvai“.
03:45 „Kaulai“.
04:50 „Gyvenimo išdaigos“.
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.
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19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Mergina traukiny.
00:45 „Strėlė“.
01:45 Paranoja.
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 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vertikali riba.
23:30 Tardymas.
01:15 „Greitojo reagavimo būrys“.

2021.09.01 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Triumfo kelias.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Kitą kartą Afrikoje.
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Po laukinę gamtą.
05:20 „Snieguolė ir septyni
nykštukai“.
06:45 „Lobių planeta“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Saldus ruduo“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 NAUJAS SEZONAS „Gero vakaro šou“.
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys
meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS „I.T.
Neribota prieiga“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 VAKARO KINO TEATRAS „I.T.
Neribota prieiga“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 VAKARO KINO TEATRAS „I.T.
Neribota prieiga“.

00:25 „Kaulai“.
01:30 „Havajai 5.0“.
02:25 „Perėja“.
03:25 „Vieniši tėvai“.
03:55 „Kaulai“.
04:55 „Saldainiukas“.
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 Palaidotas.
00:25 „Strėlė“.
01:25 Mergina traukiny.
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 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sergėtojas.
22:50 Vertikali riba.
01:15 „Mirties įšalas“.

2021.09.02 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kitą kartą Afrikoje.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vartotojų kontrolė.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 „Tredstounas“
23:45 Grančesteris (Grantchester).
Detektyvinis serialas. 2014 m. Aut.
Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob
Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa Peake-Jones, Al
Weaver, Kacey Ainsworth. Didžioji Britanija. N-14. 3/3 s.
00:30 Po laukinę gamtą.
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.

Savaitraščio Nr. 319
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Krioklių medžiotojai“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 NAUJAS SEZONAS „Farai“.
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys
meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Greitojo reagavimo būrys“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 VAKARO KINO TEATRAS
„Greitojo reagavimo būrys“.
00:15 „Kaulai“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:15 „Perėja“.
03:15 „Vieniši tėvai“.
03:45 „Kaulai“.
04:45 „Saldainiukas“.
05:40 „Gyvenimo išdaigos“

Brangiai perku pjautą medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830
Metalo išvežimas, supirkimas.
Statybinių šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su
kaušu, tralo automobiliams vežti nuoma.

Tel. 8 605 05407

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 Artimi priešai.
00:15 „Strėlė“.
01:15 Palaidotas.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
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 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Nauja diena.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Asas.
22:55 Sergėtojas.
00:45 „Mirties įšalas“.

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

Naujas, jaukus,
šiuolaikinis restoranas
Druskininkuose ieško
švaros fėjų (indų
plovėjų). Jus pasitiks
draugiškas kolektyvas ir
jauki aplinka.
Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Parduotuvė „Cinamonas“ ieško pardavėjos-barmenės.

Tel. +370 658 52420
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Skalbykla Druskininkuose ieško darbuotojų:

- komplektuotojų;
- rūšiuotojų;
- lygintojų.
Lankstus darbo grafikas.
Susisiekite su mumis tel. +370 656 54270 arba
el.paštu druskininkai@aclean.lt
Mus rasite: Gardino g. 5, Druskininkai. Laukiame Jūsų!

Maloniai kviečiame pasimėgauti
MANIKIŪRU ir GELINIU LAKAVIMU NEMOKAMAI!
Grožio paslaugas teiks mokinės,
prižiūrint mokytojui.

Būtina išankstinė registracija telefonais
8 621 49094; 8 673 56556
Sveikatos g. 3, Druskininkai
Suaugusių profesinis mokymas
VšĮ „Profesijų spektras“

Savaitraščio Nr. 319
Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
Viečiūnuose parduodamas 22 arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje), puikus privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur, derinama.
Yra daugiau sklypų. Tel. 8 624 69222
Naujas, jaukus, šiuolaikinis restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki aplinka. Kreiptis telefonu+370 612 32445
Statybos įmonei reikalingi
dažytojai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

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

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

BALDAI

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

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

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

Tel. 8 682 10953
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

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

V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.
Tel. 8 647 66927
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

PARDUODAME

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

Tel. 8 620 65577

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

Santechnikos darbai!

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

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

plovimas, trinkelių plovimas.

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Miesto centre Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 48 kv.
m, 1 aukštas, kaina – 53 000
Eur arba išnuomojamas. Tel. 8
616 48116
Parduodamas 126 kv. m namas
su 10,63 arų sklypu prie miško, Sakų g. 9. Reikia remonto.
Kaina – 75 000 Eur. Tel. 8 687
37575
Parduodamas 3 kambarių, 71,
18 kv. m butas su židiniu 9 aukšte iš 10, Ateities g. Kaina – 69
000 eurų. Tel. 8 687 3757
Parduodamas butas miesto
centre I. Fonbergo g. 8: 1 aukštas iš 2, 46, 6 kv. m, yra veranda. Kaina – 60 000 Eur. Tel. 8
641 68669
Parduodamas butas Veisiejų
g. 26, 70, 69 kv. m, 3 aukštas,
pakeisti langai, įstiklintas balkonas, didelė parkavimo aikštelė.
Kaina – 79 950 Eur. Tel. 8 689
27581
Viečiūnuose parduodamas 22
arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje),
puikus privažiavimas. Kaina –
17 500 Eur, derinama. Tel. 8 624
69222
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas
kapitalinis remontas. Kaina – 36
000 Eur. Arba keičia į didesnį
plotą Druskininkuose, Vilniuje,
Kaune. Tel. 8 604 48595
Žemės ūkio paskirties žemė
Neravuose, plotas – 12, 8 arų.
Tel. 8 612 30949
2 kambarių butas Ateities g.:
55, 43 kv. m, 2 balkonai, 6
aukštas iš 9. Bute yra baldai ir
technika, kaina – 52 000 Eur.
Tel. +370 668 48550 ir
+7 950 0007588
Pačiame Veisiejų miesto centre
parduodamas 2 aukštų mūrinis
gyvenamasis namas: 198 kv. m
ploto, namų valdos sklypas - 14
arų, garažas, ūkinis pastatas.

Sklypas apželdintas, iki ežero
pakrantės 200 m. Tel. 8 612
97393
Parduodamas 69 kv. m, 3
kambarių butas naujos statybos name Liškiavos g.
Butas su grindiniu šildymu. Labai mažos šildymo išlaidos. Privati parkavimo vieta. Tel. 8 628
85452
Druskininkų sav., Cimaniūnų kaime parduodamas 1, 83
ha sklypas. Paskirtį galima
keisti į namų valdą, galimos
statybos pagal ūkininko ūkį.
Ribojasi su mišku. Geras privažiavimas, elektra. Kaina –
9500 Eur. Tel. 8 698 48621 ir
8 687 9118

Perka nekilnojamąjį turtą
Brangiai perkame įvairų mišką. Gali būti su bendrasavininkais. (Domina miškai Švendubrėje). Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 698 48621 ir 8 687 9118
Pirkčiau komercines patalpas,
1 aukšte, su atskiru įėjimu, 3060 m2, kaina iki 30 000 eurų.
Tel.nr. 860902451
Ieškoma pirkti sodyba netoli
Druskininkų, gali būti apleista ir
garažas Baltašiškėje. Tel. 8 605
05407
Perku 2-3 kambarių butą už
adekvačią kainą, skelbimai peržiūrėti. Tel. 8 627 74261

Nuoma
Išnuomoja 2 kambarių butą
Druskininkų centre, Taikos g.
Tel. 8 616 48116
Nuomojamas 3 kambarių butas
Druskininkų g. Kaina – 230 Eur
plius komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 685 75776

Ieškau išsinuomoti ofiso/biuro tipo kabinetą (su baldais).
Kabinetas būtų reikalingas
vakarais ir savaitgaliais. Naudojamas teikti konsultacijas.
Tel. 8 622 04578
Ieškomas butas Druskininkuose
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226
Atsakinga 2 asmenų šeima ilgam išsinuomotų 1-2 kambarių
butą Druskininkuose arba gyvenamą plotą Merkinėje. Tel. 8
676 16606
Išsinuomočiau bendrabutį Gardino g. Tel. 8 699 65709

Įvairūs daiktai
Parduodu labai geros kokybės
mikrobangų krosnelę „Electrolux“, kaina – 180 Eur ir šaldytuvą „Blomberg“, 3 kamerų, kaina
– 300 Eur. Tel. 8 682 37249
Perdengimo plokštės (6 vnt.).
Tel. 8 646 88970
Armatūra – 16 mm storio, 6 m
ilgio štanga kaina – 6 Eur. Mediena viengubu pjovimu, dilės
– 4-5 cm storio, pigiau nei parduotuvėje. Tel. 8 688 24300
Parduodu 70, 100 šulinio žiedus, M12, M14, MU18, MU20
sąramas. Tel. 8 686 63015
Rudos spalvos kilimas, 3 x 2
m, kaina – 18 Eur. Šaldytuvas
„Snaigė RF270“, kaina – 310
Eur, 3 kamerų šaldytuvas, A
klasė, aukštis – 1 m 45 cm,
kaina – 95 Eur, kineskopinių
TV, Scart laidai – nuo 2 Eur,
seno modelio mobilaus telefono „Nokia“ įkrovikliai ir ausinukės – po 2 Eur, pakabinami
šviestuvai butui – nuo 5 Eur,
TV sieninis laikiklis – 4 Eur.
Tel. 8 686 43600
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
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

Tvarkinga 3 asmenų šeima ieško

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

4 su lietais ratlankiais, 14 dydis.
Tel. 8 689 26393

Žemės ūkio produkcija
Parduodu šviežias bulves. Didelės bulvės po 0, 40 ct už
kg. Atvežu į namus nuo 25 kg.
Tel. 8 695 59933

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577
PERKAME

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

Parduodu žieminius česnakus.
Tel. +370 648 92746
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247

Miškas, mediena, malkos
Parduoda pušines, beržines,
alksnines kapotas malkas.
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029
Perku sausuolius, vėjovartas.
Pats susipjaunu ir išsivežu.
Tel. 8 692 93304
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
Įvairios malkos: kulbėmis ir rąsteliais. Vežame ir mažus kiekius. Tel. 8 610 32259

Reikalinga kambarių
tvarkytoja (-as) svečių
namuose.
Tel. 8 616 09593
Reikalinga virėja (-as).
Atlyginimas
(neatskaičius mokesčių)

– 1000-1300 Eur.
Tel. 8 616 09593

Rasta vaikiška
striukytė prie
„Alkos“.
Tel. 8 652 85118

!

Dovanoja
Dovanojama sena namo mediena,
tinkama
kūrenimui.
Tel. 8 628 75156

Ieško darbo
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465
Ieško slaugytos darbo, darbo
patirtis, gali tvarkyti ir namus.
Tel. 8 626 48705

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

Išparduodamos odinių drabužių
parduotuvės „Adaksas“ striukės ir
avikailiai turgavietėje.
Kainos nuo 10 Eur. Taikoma 70 proc. nuolaida.

Tel. 8 698 40430

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Išsinuomotų

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

Laima Selvestravičienė

išsinuomoti butą (2-3 kambarių)
ar gyvenamąjį namą ilgalaikei
nuomai. Pirmenybė būtų Leipalingyje, bet siūlyti įvairius variantus Druskininkuose ar aplink.
Tel. 8 691 32736

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

Priekabos 3x1,5 nuoma, B kategorija. Tel. 8 615 77277
Transporto priemonės ir
jų dalys
5 vasarinės padangos su ratlankiais ir 3 be ratlankių, 14 dydis.

Parduodu 184 kv. m komercinės paskirties patalpas su
poilsio kambariais ir 3 arų žeme Neravų g.
Tel. 8 685 23427
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

