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Druskininkiečiams ir kurorto svečiams – gurmaniška
muzikos, šviesų ir gerų emocijų fiesta
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Išradinga šviesos dinamika nušvito beveik visa centrinė kurorto dalis – nuo Pramogų aikštės iki Druskonio amfiteatro/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Švenčių
Druskininkuose
reikia kuo daugiau, nes jos
traukia žmones atvykti pas
mus. Renginiai turi būti išskirtiniai, kad galėtume konkuruoti su kitais šalies miestais ir kurortais“, – teigė
Druskininkų
savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.
Tai, kas vyko Druskininkuose per Turizmo dienas praėjusį savaitgalį, ir buvo viena iš
tokių išskirtinių švenčių, pakėlusių kurorto kultūrinio turizmo kartelę į aukščiausią
lygį ir sukvietusi į Druskininkus tūkstančius svečių iš Lietuvos bei užsienio. Tai buvo
maloni staigmena ir druskinkiečiams, parodžiusi, koks
fantastiškas miestas gali būti
garsų ir šviesos sintezės pagalba, panaudojant moderniausias technologijas ir kūrybingą fantaziją.
Šviesų magija perkėlė į kitą
pasaulį
Tris dienas ir vakarus vykusios Turizmo dienos pateikė labai įvairią programą, kiekvienas
iš jos dalyvių galėjo surasti sau
priimtiną koncertą, ekskursiją,
jaukų pasisėdėjimą ežero pakrantėje ar prie grojančio fonta-

no, pasivaikščiojimą po Vijūnėlės parką, pasitinkant ir palydint
muzikuojantį autobusiuką.
Tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė šventei pateikta
šviesų fantasmagorija. Po praėjusiais metais išbandytų šviesos
efektų Vilniaus alėjoje, šiemet
šventės organizatoriai sumanė
daug kitų įdomių sprendimų –
išradinga šviesos dinamika nušvito beveik visa centrinė kurorto dalis – nuo Pramogų aikštės
iki Druskonio amfiteatro. Norint
pasigrožėti visais šviesos prasminiais taškais, teko užtrukti
beveik valandą. Įdomu tai, kad
šviesos instaliacijos nesikartojo,
kiekviena iš jų turėjo savo prasmę ir originalią išraišką.
Kurorto svečiai ir druskininkiečiai kiek ilgiau sustodavo prie
meniniais kontūrais nuspalvintų
savivaldybės, miesto muziejaus
pastatų, prie „Kolonados“ – danguje ir ant medžių „pribarstytų“
žvaigždynų, Gydyklų parke kabančių mistinių figūrų, kai kurių lankytojų pavadintų „pragaro
duobe“, „laiptais į dangų“.
Ypač didelio vaikų susidomėjimo sulaukė Vilniaus alėjoje
beveik 4D stilistika šviečiantys
vartai, per kuriuos labai norėjosi
pereiti, galbūt, į kitą dimensiją.
Labai išraiškingai atrodė la-

zerių kuriama spalvotų šviesos pluoštų kompozicija prie
Druskonio amfiteatro, kurios
fragmentai projektavosi ant šalia esančios įkalnės.
Spalvas papildė muzika
Vienas iš solidžiausių šios
šventės koncertų buvo brolių
Bazarų atliekamos kompozicijos pagal M.K.Čiulionio „Zodiaką“. Garsėjantys sugebėjimu derinti įvairius muzikos
stilius broliai Bazarai su „Zodiaku“ buvo girdimi ne tik Pramogų
aikštėje, kur gyvai scenoje koncertavo, bet ir visoje Vilniaus
alėjoje. M.K.Čiurliono kūrybos
įkvėpta brolių Bazarų muzika
tapo sudedamąja šviesų kuriamo stebuklo dalimi – ji skambėjo per visoje Vilniaus alėjoje
išdėstytus garso monitorius ir
sustiprino emocinį reginio efektą.
M.K. Čiurlionio buvimo ženklų
šioje fiestoje buvo ir daugiau.
Aktorių Tertelių šeima, įsitaisiusi permatomoje „kolboje“, šalia
mūsų genijaus paminklo, skaitė Konstantino ir Sofijos laiškus,
o aktorių skaitomiems tekstams
„akomponavo“ šviesos efektai,
nuspalvindami išraiškingomis
spalvomis M.K.Čiurlionio pa-

minklą ir danguje projektuodami
čiurlioniškų paveikslų potėpius,
kuriuos sustiprindavo muzikinio
fontano srovė, dinamiškai šokdama pagal „Jūros“ partitūrą.

5 psl.
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vasara su M. K.
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Tradiciniai mero pietūs subūrė Druskininkų verslo bendruomenę

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas tradicinių mero pietų metu susitiko su verslininkais ir aptarė nuveiktus darbus, ateityje planuojamas veiklas/Roberto Kiesieliaus nuotraukos

Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas
tęsdamas tradiciją, pirmadienį subūrė Druskininkų verslo
atstovus bendriems pietums.
Renginio pradžioje gausiai susirinkusius dalyvius meras pasveikino Pasaulinės turizmo
dienos proga ir aptarė nuveiktus
darbus, vykdomus projektus,

ateityje planuojamas veiklas, kitas svarbias miesto aktualijas.
Pasidžiaugta, kad 2022 m. liepos 14-17 d. Druskininkuose
vyks įspūdingas ir unikalus renginys - Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės. Verslo atstovai buvo
informuoti, kad rezervacijos gali
prasidėti jau vėlyvą rudenį. Iš
viso planuojamos 29 sporto ša-

Mero pietų dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti įdomių savo srities specialistų
pranešimų/Roberto Kisieliaus nuotraukos

kos, tikimasi sulaukti daugybės
lietuvių iš viso pasaulio. Tokio
masto renginys puiki proga pareklamuoti Druskininkus.
Viena iš aptartų temų buvo
2014-2020 m. strateginio plano pabaiga ir perėjimas prie
jau rengiamo strateginio plano
2021-2027 m. laikotarpio. Buvo
pasidžiaugta, kad buvo įgyven-

dinti beveik visi praėjusiam laikotarpiui iškelti tikslai.
Meras pristatė vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūra surinkimą bei
lėšų paskirstymą. Aptarta turizmo ir turistų srautų situacija COVID-19 pandemijos kontekste,
kas stipriai įtakojo ir kurorto rinkliavos surinkimo smukimą. Jei
iki 2019 m. pavykdavo surinkti iki 811 tūkst. Eur, tai 2021 m.
prognozuojamas rezultatas iš
esmės pasikeitė, tėra apie 320
tūkst. Eur. Todėl, siekdama išlaikyti aukštą kurorto lygį, lėšas
renginiams, miesto gėlynams ir
kitai puošybai savivaldybė skiria
iš kitų biudžeto šaltinių.
Taip pat susitikimo metu savo
pristatymus parengė ir skirtingų
sričių profesionalai. Susirinkusiems svečiams teisės, turizmo,
ir išmaniųjų technologijų ekspertai pristatė įdomius ir aktualius pranešimus.
Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė kalbėjo apie naujus su korupcijos
prevencija susijusius įstatymus,
STT galių ribas ir pristatė kelis
konkrečius pavyzdžius, kada
garsiai nuskambėję aukšto rango pareigūnų suėmimai baigiasi
tyliais išteisinimais, bet stipriai
sugadinta reputacija.
Turizmo ekspertas, projekto

WeloveLithuania.com įkūrėjas
Simonas Rudaminas pristatė po
pandemijos pasikeitusią šiandieninę turizmo situaciją, kuomet tarptautinių kelionių kiekis
stipriai sumažėjo, ir suaktyvėjo vidinis turizmas. Pranešėjas
Druskininkų kurorto komunikaciją išskyrė kaip gerąjį pavyzdį
ir palinkėjo susirinkusiems verslo atstovams pardavinėti turistui ne tik savo verslą, bet bendrą Druskininkų įvaizdį.
Informacijos, ryšių ir technologijų sektoriaus asociacijos, Pažangių transporto sprendimų
grupės vadovas Egidijus Skrodenis kalbėjo apie išmanius
miestus, kaupiančius įvairius
duomenis, kas leidžia apdorojant tuos duomenis esamuoju
laiku priimti greitus ir efektyvius
sprendimus. Dėstė, kaip centralizuotai apjungtos skirtingos
informacinės sistemos leistų
miestui išvengti besidubliuojančių darbų, pagreitintų procesus
ir veiktų gyventojų patogumo labui.
„Džiaugiuosi, kad po kurio laiko pavyko gyvai susitikti su
miesto verslo bendruomene, sužinoti kuo jie gyvena, pakalbėti
rūpimais klausimais. Dėkoju visiems už aktyvumą, konstruktyvią diskusiją, bendradarbiavimą
ir kartu kuriamus Druskininkus “,
– sakė R. Malinauskas.
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Druskininkai paminėjo Socialinio darbuotojo dieną

Susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės vadovai/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Rugsėjo 27-oji – Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Tai
viena kilniausių, jautriausių ir
atsakingiausių specialybių, reikalaujanti tvirtybės, gerumo ir
begalinio pakantumo. Šia proga antradienį Druskininkų savivaldybės jaunimo užimtumo
centro patalpose įvyko Socialinių darbuotojų dienai paminėti skirtas renginys. Renginyje
dalyvavo Druskininkų savivaldybės vadovai, Socialinės paramos skyriaus ir Socialinių
paslaugų centro darbuotojai
bei nevyriausybinių organizaci-

jų atstovai.
Susirinkusius dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius,
administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė bei Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ligita Baranauskienė.
Pasidžiaugdamas gausiai susirinkusiais socialinio darbo srities
atstovais, mero pavaduotojas L.
Urmanavičius padėkojo jiems ir
priminė šios profesijos svarbą visai bendruomenei. „Nuoširdžiai
dėkoju visiems socialinį darbą dirbantiems žmonėms už Jūsų pasi-

aukojantį ir jautrų kitų labui skirtą
darbą. Tai išskirtinė profesija, reikalaujanti nuolatinio rūpesčio ir vidinės stiprybės, skiriant ypatingą
dėmesį senjorams, neįgaliesiems,
šeimoms bei vaikams“, – sakė L.
Urmanavičius.
„Socialinis darbas – ne tik profesinė veikla, tai žmogiškumas ir ištiesta pagalbos ranka tada, kai jos
labiausiai reikia. Dažnai kitais rūpinatės labiau, nei patys savimi
ar artimaisiais, pamiršdami ir neskaičiuodami savo darbo valandų. Nuoširdžiai sveikindami profesinės šventės proga, linkime, kad
nepritrūktų kantrybės, sveikatos,
žmogiškos šilumos“, – sakė V. Grigorienė.
Gausiai susirinkusiems šventės dalyviams padėkojo Socialinių
paslaugų centro direktorė Žaneta Jagelavičienė, Lietuvos pensininkų sąjungos Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“ vadovė Zita
Joana Jančiauskienė, Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro pirmininkė Lilija
Sereikienė. Nuoširdžius sveikinimus ir padėkas už teikiamą nuolatinę pagalbą socialiniams darbuotojams išsakė ir patys socialinių
paslaugų gavėjai.
Renginį vedė ir muzikinius kūrinius dovanojo Rūta Kotryna (Rūta
Barkauskienė).

Gyventojai kviečiami skiepytis be
išankstinės registracijos

Jau kuris laikas Vakcinacijos centras veikia Švietimo centro patalpose/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Primename, kad vakcinacijos centre gyventojai kviečiami skiepytis be išankstinės re-

gistracijos. Pasirinkti galima
bet kurią vakcinacijos centre
esančią vakciną. Taip pat iš-

likusi galimybė registruotis ir
atvykti paskirtu laiku.
Vakcinacijos centras Švietimo
centro patalpose (M. K. Čiurlionio g. 80).
Svarbi informacija gyventojams
su negalia. Prašome visų gyventojų, turinčių negalią kreiptis į
apylinkės slaugytoją iš anksto.
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).
Taip pat Galimybių pasą nemokamai galite išsiimti Registrų
centro klientų aptarnavimo padalinyje, Lietuvos pašto skyriuje,
„Sodros“ padalinyje ir vaistinėse
(„Benu“, „Eurovaistinė“, „Gintarinės vaistinė“, „Norfos vaistinė“,
„Camelia“).

Renginyje buvo padėkota socialiniams darbuotojams/Savivladyės archyvo nuotrauka

Nuo spalio 4 dienos keisis autobusų
eismo tvarkaraščiai
Informuojame, kad nuo spalio 4 dienos keisis autobusų 2, 3, 4 ir
33 maršrutų tvarkaraščiai.
Viešojo transporto tvarkaraščius rasite tinklapyje https://www.
stops.lt/druskininkai/
Išsamią informaciją apie Druskininkų savivaldybės viešąjį transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą aktualią informaciją galite rasti savivaldybės tinklapyje www.druskininkusavivakdybe.lt, skiltyje Komunalinis ūkis>Transportas.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Vilija Blinkevičiūtė siūlo valdžiai elgtis europietiškai –
mažinti mokesčius elektrai ir dujoms

Vilija Blinkevičiūtė: „Valstybinių energetikos įmonių pelnus būtų galima panaudoti
amortizuojant kainų kilimą“

Rimantas Kazlauskas
Dujų ir elektros kainoms
mušant rekordus, didžioji dalis europiečių, tarp jų ir Lietuvos gyventojų, su nerimu
laukia žiemos. Ar Europos
Sąjunga imsis bendro sprendimo mažinant energetinę
naštą, ar veiksmų pirmiausia
turi imtis pačios valstybės?
Kokie tie veiksmai turėtų
būti? „Kol Lietuvos valdžia
ramiai laukė žiemos, saulėtosios Ispanijos valdžia sprendimus priėmė dar vasarą“, –
teigia Europos Parlamento
narė, socialdemokratė Vilija
Blinkevičiūtė.
Ką siūlo V. Blinkevičiūtė?
– Gerbiama Vilija, Europos
Parlamentas ne kartą yra pa-

reiškęs ir Europos Komisijai,
ir valstybėms imtis priemonių energetiniam skurdui mažinti.
–Taip. Liūdniausia, kad ši problema labai aktuali Lietuvai, jos
gyventojams, bet, manau, tinkamo valdžios dėmesio iki šiol nesulaukė. Taip teigiu, nes situacija tarp Europos valstybių labai
nevienoda. Dar iki pandemijos
ES atlikto tyrimo duomenimis,
daugiau kaip ketvirtadalis Lietuvos gyventojų neišgalėjo tinkamai šildyti savo būsto. Prastesnė padėtis tik Bulgarijoje.
Suomijos, Austrijos, Švedijos,
Vokietijos ir net Estijos gyventojai iš esmės tokių problemų apskritai neturi. Neseniai Lietuvos
nacionalinis skurdo mažinimo
organizacijų tinklas paskelbė,

kad pernai vienas iš septynių
šalies gyventojų patyrė sunkumų išlaikyti būstą. Šiemet ir kitais metais, deja, tokių žmonių
tik daugės.
Siekiant suvaldyti aukštas dujų
ir energijos kainas, būtini greiti politiniai sprendimai. Tai bus
bendri visos ES sprendimai ar
kiekviena valstybė problemas
spręs savarankiškai?
Tikiuosi, kad energetikos krizė bus aptarta aukščiausiu lygiu
spalio Europos Vadovų Taryboje. Kol kas Europos Komisija siūlo valstybėms energijos
kainas valdyti savarankiškai –
mažinant mokesčius ir skiriant
subsidijas
neturtingiausiems
gyventojams. Negaliu nesutikti: mokesčių mažinimas – viena
iš geriausių laikinų priemonių,
kaip valstybės pačios gali mažinti energijos kainą, kol praeis
energijos kainų audra.
Lietuvos socialdemokratai valdantiesiems yra pateikę europinį sprendimą – įvesti lengvatinį
pridėtinės vertės mokesčio tarifą, 9 procentų, dujoms ir elektrai
visiems buitiniams vartotojams.
Tokią lengvatą taiko ir kitos Europos Sąjungos valstybės –
penkios taiko lengvatinį tarifą
dujoms, aštuonios – elektrai. ES
narės gali taikyti lengvatinį PVM
tarifą elektrai ir dujoms. Tai oficialu. Ir man keistai skamba kai
kurie valdančiųjų atstovų išvedžiojimai, kad elektrai taikyti
lengvatinio tarifo negalima, nes
elektros tiekimas jau privatizuo-

tas. Kodėl kitos valstybės gali, o
Lietuva – ne? Kitas europinio lygmens pasiūlymas – amortizuoti kylančias šildymo bei elektros
kainas valstybinių energetikos
monopolijų pelnais: šios pernai
Lietuvoje uždirbo 250 milijonų
eurų grynojo pelno, ne mažiau
uždirbs ir šiemet. Socialdemokratai Europos Parlamente ne
kartą kėlė klausimą dėl minimalių pajamų žmonėms užtikrinimo, dėl pajamų nelygybės. Todėl mes Lietuvoje pateikėme ir
kitų siūlymų, kurie padėtų didinti
žmonių pajamas. Siūlome didinti neapmokestinamąjį pajamų
dydį, didinti visų biudžetininkų
atlyginimus, taip pat ir valstybės
tarnautojų (bazinis dydis, kuris
apsprendžia atlyginimą, dar nepasiekė 2009 metų lygio), įdiegti tam tikrus mokestinius pakeitimus socialiniam teisingumui
užtikrinti. Taip pat pasisakome
už tai, kad nuo kitų metų sausio
1 dienos minimalus atlyginimas
padidėtų iki 730 eurų.
–Norite pasakyti, kad kitos ES valstybės tvarkosi geriau?

–Dauguma imasi ar ėmėsi
konkrečių veiksmų. Kol Lietuvos valdžia ramiai laukė žiemos,
saulėtosios Ispanijos valdžia
sprendimus priėmė dar vasarą:
buitiniams elektros vartotojams
sumažino mokestį, taip pat apribojo elektrą gaminančių ir tiekiančių įmonių pelną. Italija skiria 4,5 milijardo eurų paramą
namų ūkiams, naudojantiems
dujas. Prancūzija skiria po 100
eurų 6 milijonams žemas pajamas gaunančių namų ūkių.
Gerai, kad Lietuvoje bent jau
pradėta kalbėti apie problemą,
nes dar vasarą premjerė teigė, kad nieko negalima padaryti, nes dujos ir elektra brangsta
visame pasaulyje. Vis dėlto apima nusivylimas, kai vieną ministrę girdžiu kalbant apie kosminę
Lietuvą, o kitą ministrą – apie
Vilniaus oro uosto nugriovimą
ir naujo pastatymą už kelis šimtus milijonų. Neva tai padės Lietuvai pritraukti lėktuvų ir turistų.
Nusileiskite, ponai, ant žemės
ir skubiai pradėkite europietiškai spręsti realias žmonių problemas.

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-324-01

Druskininkuose susitiko Lietuvos ir Lenkijos sienos įgaliotiniai

Lietuvos ir Lenkijos sienos įgaliotiniai aptarė svarbius abiejų šalių pasieniečių veiklos klausimus / VSAT archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę VSAT Varėnos
pasienio
rinktinės
Druskininkų užkardoje vyko
Lietuvos ir Lenkijos sienos
įgaliotinių ir jų delegacijų susitikimas. Valstybės sienos
įgaliotiniai aptarė svarbius

abiejų šalių pasieniečių veiklos klausimus, neteisėtos
migracijos tendencijas bei
pasikeitė aktualia informacija, susijusia su darbo optimizavimo procesais.
Lietuvos Respublikos ir Len-

kijos Respublikos sienos įgaliotinis Virgilijus Raugalė ir sienos įgaliotinio padėjėjai kartu su
Lenkijos Respublikos Podlasko
ruožo sienos įgaliotiniu Andrzej
Jakubaszek bei padėjėjais aptarė ir vertino abiejų šalių sienos

apsaugos tarnybų 2021 metų I
pusmečio veiklos rezultatus bei
bendradarbiavimą.
Ypatingas dėmesys skirtas neteisėtos migracijos problemoms
prie išorės Europos Sąjungos
sienų. Šalys pažymėjo, kad žy-

miai padidėjus valstybės sienos
pažeidimų, sienos apsaugai pasitelkiamos ir kitų institucijų pajėgos. Aptartos bendros priemonės, sprendžiant neteisėtos
migracijos, vogtų transporto
priemonių, akcizais apmokestintų bei didelį pelną nešančių
prekių gabenimo atskleidimui,
numatymui ir užkardymui.
Sutarta, kad abi šalys pasiruošusios ateityje organizuoti
ir tęsti bendrai koordinuojamas
priemones, skirtas užtikrinti tinkamą valstybės sienos apsaugą. Numatytos bendradarbiavimo kryptys 2021 IV ir 2022 m.
I ketvirčiui. Abiejų šalių delegacijų vadovai pasirašė susitikimo
protokolą.
Druskininkų pasienio užkardos
vadas Andrius Beloručkinas
svečius supažindino su užkardos veikla, neteisėtų migrantų
apgyvendinimo sąlygomis užkardos teritorijoje įrengtoje laikinojo apgyvendinimo stovykloje.
Lietuva su Lenkija turi 104,4
km ilgio sieną, iš jų sausuma
– 79,8, pasienio vandenimis –
24,6 km. Tai Šengeno sutarties
valstybių vidaus siena, prie kurios nuolatinė kontrolė panaikinta 2007 m. Lietuvos pusėje šią
sieną kontroliuoja VSAT Varėnos pasienio rinktinė.
VSAT Varėnos pasienio
rinktinės informacija
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Druskininkiečiams ir kurorto svečiams – gurmaniška muzikos,
šviesų ir gerų emocijų fiesta

Atkelta iš 1 psl.

Bažnyčioje – jaukus koncertas
Šviesų magijos teko ir Druskininkų bažnyčiai. Raudonų plytų
bažnyčios fasadas, gavęs raudonų prožektorių šviesos, tapo
dar ryškesnis ir išraiškingesnis.
Jaukiomis ir dinamiškomis spalvomis nusidažė bažnyčios vidaus skliautai, kurdami šventinę
nuotaiką. Į bažnyčią atėję žmo-

nės kalbėjo, jog būtų nuostabu,
jei toks apšvietimas bažnyčioje
būtų pakartotas per Kalėdas ar
Velykas.
Vis solidesniu kultūros židiniu
tampanti Druskininkų bažnyčia šeštadienio vakarą sulaukė
gausybės lankytojų, kurie atėjo pasiklausyti M.K.Čiurlionio
meno mokyklos jaunųjų muzikantų ir choro „Druskininkai“

koncerto. Bažnyčioje tą vakarą
galėjai pamatyti ir tų druskininkiečių, kurie paprastai nesilanko akademinės muzikos koncertuose.
Labai šiltai visų susirinkusiųjų buvo sutiktas choras „Druskininkai“, kuris, nors ir su kukliu
vyriškų vokalų sąstatu sugebėjo
nepriekaištingai intonuoti ir užkariauti žiūrovų simpatijas.

Akademinės muzikos gurmanai tą savaitgalį „Eglės“ salėje
galėjo pasiklausyti Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamo simfoninio orkestro ir solistų pasirodymo, o populiariosios muzikos
fanatai –nemokamo skandalingojo atlikėjo Egidijaus Dragūno
koncerto „Snow Arenoje“.
Prieš šias Turizmo dienas socialiniuose tinkluose, praneši-

muose spaudai buvo rašoma,
jog Druskininkai paskutinį rugsėjo savaitgalį taps Lietuvos turizmo sostine. Panašu, tai buvo
šiek tiek per kukliai pasakyta.
Ko gero, Druskininkai ne tik vieną savaitgalį, bet ir visus metus
galėtų būti tituluojami Lietuvos
turizmo sostine.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
Alina ir Remigijus Petroniai iš Alytaus:
„Į Turizmo dienas Druskininkuose atvažiuojame jau trečius metus iš eilės. Visada čia atrandame ką nors nauja ir įdomaus. Planavome čia pabūti iki sutemų, tačiau, kai pamatėme, kokiomis spalvomis vakare nušvito Druskininkai, buvome tiesiog apstulbę ir žavėjomės nuostabiomis
šviesomis iki išnaktų. Tai tiesiog stebuklingas reginys, to dar nebuvome niekur matę.“
Domantas ir Jurgita iš Kauno:
„Į Druskininkus atvažiavome sužinoję, kad čia koncertuos mūsų pamėgtieji broliai Bazarai,
nes esame jų kūrybos gerbėjai. Koncertas pagal „Zodiaką“ maloniai nustebino, bet dar labiau
sužavėjo tai, kad jų muzika labai derėjo prie miesto apšvietimo. Džiazavo Bazarai, džiazavo ir
šviesos pagrindinėje Druskininkų alėjoje. Totalus kaifas!“
Jerzy Glowackij su šeima iš Augustavo:
„Su šeima dažnai atvažiuojame į Druskininkų vandens parką. Ir šį savaitgalį čia atvykome
papramogauti. Buvome maloniai nustebinti, kai sužinojome, jog čia vyksta turizmo šventė. Pas
mus, Lenkijoje, per Kalėdas taip pat gražiai apšviečiamos gatvės ir aikštės, tačiau tokių šviesos efektų, kokius pamatėme čia, dar nebuvo tekę matyti. Šios stebuklingos iliuminacijos labai
patiko ir mūsų vaikams, tiesiog negalėjome jų atitraukti nuo prie ežero pastatytos ir lazeriais
apšviestos konstrukcijos. Gerai, kad viešbutį buvome užsisakę iki sekmadienio, tai šeštadienį iki
išnaktų vaikštinėjome po šviesų jūrą. Ačiū šiam miestui už puikias emocijas“.

Tris dienas ir vakarus vykusios Turizmo dienos pateikė labai įvairią programą/Roberto
Kisieliaus nuotraukos

Elena Jokimaitienė, pensininkė iš Vilniaus:
„Kadangi esu aistringa M.K.Čiurlionio talento gerbėja, tai labai dažnai mano poilsio ir gerų
emocijų paieškų maršrutas suka link Druskininkų. Savaitgalį mane sužavėjo stebuklingas kurorto apšvietimas. Nors penktadienį buvo vėsu, bet neatsisakiau progos paklausyti aktorių skaitomų Čiurlionio ir jo žmonos Sofijos laiškų. Nors aktoriai sėdėjo po stikliniu gaubtu, tačiau jautriai
ir nuoširdžiai skaitomi jų tekstai tikrai mane sušildė, o meistriškai pritaikytas apšvietimas dar
labiau sustiprino čiurlionišką dvasią. Pagalvojau, jog, ko gero, Druskininkuose tokie nuostabūs
dalykai vyksta dėl virš šio miesto tvyrančios Čiurlionio auros.“
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„Menų kalvės“ erdvėse – „Reginos“ plenerų metu
sukurtų darbų ekspozicija
Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ praėjusį
šeštadienį atidaryta antroji
2003-2009 metais Druskininkų viešbutyje „Regina“ surengtų plenerų metu kūrusių
dailininkų paveikslų paroda.
Parodos lankytojai galėjo pabendrauti su autoriais, pasidalinti prisiminimais. Kaip
sakė parodos rengėjas, „Reginos“ plenerų mecenatas
Rimvydas Aniulis, tuo metu
plenerų dalyviai ieškojo kūrybinių inspiracijų istoriniame
Druskininkų „Radium“ kvartale, o tai, ką jie tuo metu sukūrė, dabar galima pamatyti
„Menų kalvės“ erdvėse.
Apie plenerus ir mecenavimą
Kaip atsirado „Reginos“ plenerai? Pasak R. Aniulio, įsiklausy-

mą į vietos svarbą jautriausiai
perteikia menas. Taigi, anuomet, žiūrėdamas į tuščias ką tik
restauruoto viešbučio sienas,
R. Aniulis paniro į prisiminimus
apie kadaise pamėgtąją tapybą.
Jau įsigytų iš druskininkiečių
dailininkų drobių dideliam viešbučiui nepakako, todėl, norint
turėti daugiau specifinių akcentų, 2002 metais buvo nuspręsta
kasmet rudenį organizuoti profesionalių Lietuvos dailininkų
plenerus.
„Nesuvokiau, kaip daromi tie
plenerai. Supratau, kad užsieniečių kūrybos nenoriu. Mane
domino garsių lietuvių dailininkų
ir jaunų perspektyvių tapytojų
kūryba. Kuratoriumi pasirinkome Aleksandrą Vozbiną – žinomą tapytoją, turintį savo mokinių

ir plenerų organizavimo patirties. Su dailininkais ne kiekvienas gali ir moka dirbti, bendrauti. Jei verslininkas žodį supranta
pažodžiui, tai menininkas jį suvokia savaip. A. Vozbinas surinkdavo tokią komandą, kad dvi
savaitės Druskininkuose praeidavo kūrybiškai, džiaugsmingai,
skraidant Mūzoms“, – pasakojo
R. Aniulis.
Kasmet rugsėjo viduryje į „Radium“ kvartalėlyje esančius
viešbutį „Reginą“, „Vila Radium“
ir „Burmistro namą“ atvykdavo
dešimt dailininkų. Ruduo pasirinktas neatsitiktinai. Druskininkai tokiu metu liepsnoja klevų
spalvomis, poilsiautojai išvažinėja, sumažėja triukšmo, dailininkams atsiranda erdvės tapyti
ir mieste, ir gamtoje, o individu-

alistams visos sąlygos padirbėti užsidarius vienumoje. Spalvų
užtaisas ir vietos dvasia suveikdavo, kaip geriausias kokteilis,
inspiruojantis kūrybą bei skatinantis produktyvumą. Po plenerų kiekvienas palikdavo po kūrinį viešbučiui, dar po vieną-du
tapybos darbus savininkas nusipirkdavo asmeniškai.
Susikaupė solidi kolekcija
Per septynerius plenerų metus susikaupė nemaža kolekcija. Paveikslai buvo eksponuojami visose trijų pastatų erdvėse,
ekspozicijos dažnai keisdavosi,
buvo rengiamos ir autorinės pleneristų parodos.
Dvidešimt penki dailininkai
per septynerius metus gyve-

no ir kūrė restauruoto „Radium“
kvartalėlio teritorijoje. Solidaus
viešbučio „Regina“, elegancija alsuojančios „Vila Radium“ ir
„Burmistro namo“ trikampis interpretacinės tarpusavio įtampos pagalba padėjo sukurti netikėtų atradimų kolekciją.
Antrojoje kolekcijos eksponatų parodoje pristatomi Arvydo
Pakalkos, Vilmanto Marcinkevičiaus, Vytauto Tomaševičiaus,
Arvydo Bagdžiaus, Aleksandro
Vozbino, Andriaus Mosiejaus
kūrybos darbai. Retrospektyvinę plenerų metu sukurtų tapybos darbų parodą „Susitikime
vėl“ kviečiame aplankyti iki spalio 30 d.
„Mano Druskininkai“
informacija

„Menų kalvės“ vadovė Ingrida Griniūtė ir „Reginos“ plenerų mecenatas Rimvydas Aniulis pakvietė druskininkiečius ir kurorto svečius į plenerų metu sukurtų darbų ekspoziciją/ „Menų kalvės“ archyvo nuotraukos

UAB „Kautros keltuvai“ siūlo darbą
Lynų kelių operatorei (iui)
Darbo vieta: Druskininkai
Darbo pobūdis:
Su gera nuotaika ir šypsena veide aptarnauti kurorto svečius, pageidaujančius keltis Lynų kelio keltuvu. Suteikti jiems visą informaciją apie paslaugą, jos teikimo specifiką, parduoti bilietus,
atlikti keleivių įsodinimą į gondolas ir jų pasitikimą, išlipant. Valdyti keltuvą ir stebėti jo techninį
veikimo procesą pagal nustatytą tvarką. Prižiūrėti tvarką ir švarą keltuvo zonoje. Lynų kelias dirba kiekvieną dieną be poilsio dienų, todėl aptarnaujančio personalo darbas organizuojamas pagal slenkantį darbo grafiką.
Reikalavimai:
• Mandagiai, paslaugiai ir su gera nuotaika aptarnauti keleivius
• Greitai orientuotis ir priimti reikalingus sprendimus
• Turėti išlavintą komunikabilumą bendrauti su pavieniais arba grupe žmonių
• Gerai mokėti lietuvių kalbą. Aiškiai ir suprantamai dėstyti mintis
• Žinoti ir mandagiai, bet principingai vykdyti visus saugumo reikalavimus
• Gerai mokėti kompiuteriu atlikti nesudėtingas operacijas (bilietų kasos sistemos ar pan.)
• Gebėti dirbti kelių darbuotojų grupėje, sukuriant gerą atmosferą joje
• Gebėti minimaliai bendrauti su klientais paslaugos teikimo tema anglų, lenkų ir rusų kalbomis
• Sąžiningai atlikti savo pareigas ir pavestas atskiras užduotis
• Darbo metu dėvėti tarnybinę uniformą ir darbuotojo skiriamuosius ženklus
• Tobulinti savo darbo ir saugumo įgūdžius. Dalyvauti organizuojamuose mokymuose
Įmonė siūlo:
• Darbą draugiškame ir nedideliame kolektyve
• Geras ir nustatyta tvarka sertifikuotas darbo sąlygas
• Kvalifikacijos kėlimo mokymus įmonės sąskaita
• Nemokamą maitinimą vieną kartą per pamainą
• Mėnesinį atlygį nuo 700 Eur (atskaičius mokesčius)
CV siųsti info@lynukelias.lt
Tel. pasiteirauti 8 (612) 49 855
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Vaikai keliavo M. K. Čiurlionio takais

Viso projekto metu vaikai susipažino su garsaus kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūryba/ „Žibutės“ archyvo nuotraukos

Pasaulis – tai didžiulė drobė,
kurioje kiekvienas paliekame
žymę.
Šviesią, tamsią.
Pasaulis – tai knyga, kurią mes
rašome.
Visą gyvenimą. Po raidę.
Po žodį, po eilutę.
Kiek sugebame.
M. K. Čiurlionis
Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ jau eilę metų
minimos mūsų kraštiečio,
dailininko ir kompozitoriaus
M. K. Čiurlionio gimimo metinės. Antrus metus Meninio
ugdymo mokytojas su partneriais vykdo projektą „M.
K. Čiurlionio takais“. Šiemet
projektas vyko rugsėjo 20-24
dienomis. Į projektą aktyviai
įsitraukė visa darželio bendruomenė, buvo išnaudotos
miesto erdvės, susijusios su
kompozitoriumi.
Kiekvieną
projekto dieną organizuota
vis kita ugdomoji veikla.
Pirmą projekto dieną meninio ugdymo mokytojas Linas
Savulionis supažindino vaikus
su kompozitoriaus ir dailininko
M. K. Čiurlionio kūryba. Vaikai,
klausydamiesi jo muzikos, piešė

kompozitoriaus portretą.
Antrą dieną vaikai aplankė
miesto erdves: „Muzikos parką“,
M. K. Čiurlionio muziejų, paminklą, Gydyklų parko muzikinį fontaną, kur klausėsi simfoninės
poemos „Jūra“.
Druskininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje klausėsi vargonų muzikos.
Trečiadienį, tikrąjį M. K. Čiurlionio gimtadienį, darželyje vyko
renginys „Mano čiurlioniškas
teptukas“. Vaikus „Meno terapijos“ erdvėje pasitiko „dailininkės“ (mokytojos Aldona ir Virginija), kurios pakvietė vaikus
kurti pagal M. K. Čiurlionio muziką. Kompozitoriaus simfoninių
poemų fone vaikai iš gamtinės
medžiagos kūrė dėliones – paveikslus ,,Jūra“, ,,Miškas“, guašu tapė ant plėvelės.
Ketvirtadienį vaikai Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyriuje dalyvavo
animacijos ir keramikos pamokose. Mokytoja Gulnara Kupčinskienė su vaikais iš molio gamino darbelius, o mokytoja Alė
Kalėdienė supažindino vaikus
su animacija. Meninio ugdymo
mokytojas Linas su vaikais klausėsi M. K. Čiurlionio simfoninės

poemos „Jūra”, piešė jūrą, judesiais imitavo jūros bangas.
Penktoji projekto diena buvo
baigiamoji diena. Jaunesni vaikai „sveikino“ kompozitorių su
gimtadieniu, dainavo ir šoko.
Vyresnieji apsilankė M. K. Čiurlionio meno mokykloje, kur juos
pasitiko direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius. Jis pristatė vaikams
muzikos mokyklą. Mokyklos
mokytojai ( Saulius Vilpišauskas, Eglė Sakavičienė, Vitalius
Mieščionaitis, Juozas Mikolainis, Gražina Anduškevičienė,
Danas Juškevičius) supažindino vaikus su styginiais ir pučiamaisiais muzikos instrumentais,
fortepijonu ir akordeonu.
Viso projekto metu vaikai susipažino su garsaus kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūryba (muzika, daile). Klausydami
kompozitoriaus kūrinių, piešdami ugdytiniai lavino muzikinę
klausą, vaizduotę, meninę raišką, patyrė daug teigiamų emocijų.
Rita Rimkevičiūtė
Druskininkų lopšeliodarželio „Žibutė“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Pagerbti jaunieji
Druskininkų tinklininkai
Druskininkų
savivaldybėje buvo pagerbti Druskininkų
sporto centre ugdomi tinklininkai bei jų treneris Edgaras
Suchanekas.
Jauniesiems Druskininkų tinklininkams praeitas sezonas
buvo itin sėkmingas. Jie iškovojo prizines vietas net keturiuose Lietuvos vaikų mini tinklinio
čempionatuose:
•
Lietuvos vaikų mini tinklinio U12 čempionate Druskininkų sporto centro mergaičių,
gim. 2010 metais tinklinio komanda iškovojo pirmąją vietą.
•
Lietuvos vaikų mini tinklinio U14 čempionate Druskininkų sporto centro mergaičių,
gim. 2008 metais tinklinio komanda iškovojo pirmąją vietą.
•
Lietuvos vaikų U15
čempionate Druskininkų sporto centro mergaičių, gim. 20072008 metais tinklinio komanda
iškovojo antrąją vietą.
•
Lietuvos vaikų mini tinklinio U13 čempionate Druskininkų sporto centro berniukų,
gim. 2009 metais tinklinio ko-

manda iškovojo antrąją vietą.
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius jauniesiems tinklininkams įteikė mero pasirašytas
padėkas. Savivaldybės meras,
apgailestaudamas, kad negali pats įteikti padėkų, padėkose
linkėjo vaikams, kad šie pasiekimai ateityje išaugtų iki visą Lietuvą pasaulyje garsinančių olimpinių laimėjimų.
Treneris neslėpė džiaugsmo
ir pasididžiavimo savo ugdytiniais. Jis akcentavo, kad sportinis ugdymas yra visapusiškos
asmenybės ugdymo sudedamoji dalis, kai yra plėtojami ne
tik fiziniai gebėjimai, bet ir dvasinės sportininkų galios.
Druskininkų sporto centro direktoriaus pareigas laikinai einantis Gintaras Šikšnys padėkojo už savivaldybės vadovų
skiriamą dėmesį sportui ir visokeriopą palaikymą.
Po oficialiosios dalies L. Urmanavičius visus pakvietė prie arbatos puodelio aptarti tinklinio
sportą bei kitus vaikų užsiėmimus.

Druskininkų savivaldybėje buvo pagerbti Druskininkų sporto centre ugdomi tinklininkai
bei jų treneris/Savivaldybės archyvo nuotraukos

„Ryto“ gimnazija kviečia Druskininkų
bendruomenės narius išbandyti savo jėgas
tinklinio turnyre
Druskininkų „Ryto“ gimnazija tęsia pernai pradėtą projektą ir
kviečia Druskininkų bendruomenės narius sugrįžti trumpam
į mokyklą ir dalyvauti turnyre „Tinklinis mus vienija“. Tai – puiki
proga pasportuoti, susitikti su savo draugais, prisiminti mokyklą
ir pasivaržyti.
Registruokite savo draugų 7-10 žmonių komandą ir spalio 9, 16
arba 23 dieną susitiksime mokykloje. Turnyre dalyvaus esamų
ir buvusių mokinių, mokytojų, socialinių partnerių bei visos
Druskininkų bendruomenės narių komandos. Dalyvių komandos
mišrios (vyrai ir moterys). Žaidimo metu aikštelėje turės būti
bent dvi moterys. Finalinės varžybos rengiamos spalio 30 d. Dėl
esamos situacijos žiūrovų ir komandų skaičius bus ribojamas.
Varžybos organizuojamos, laikantis visų saugumo reikalavimų.
Varžybose galima dalyvauti tik turint GALIMYBIŲ PASĄ.
Komandos registruojamos telefonu +370 662 26243.
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Festivalio “Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
finale –skambus akordas

Druskininkų kultūros centro direktorė R.Viniarskaitė dėkojo klebonui V. Vaišvilui už geranorišką pagalbą, rengiant festivalį/R.Tarandės nuotr.

Laimutis Genys
Minint M.K.Čiurlionio gimtadienį, rugsėjo 22 –ąją baigėsi birželį prasidėjęs tradicinis tarptautinis menų
festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“. Devynioliktą kartą vykęs renginys
kiekvieną šeštadienį sutraukdavo 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.
Per tris mėnesius vykusią
meno šventę įvyko daug įspūdingų koncertų, kino filmų
peržiūrų, ekskursijų, paskaitų, kūrybinių stovyklų. O festivalio finalą vainikavo garsiausio šalies chorinio meno

kolektyvo –Kauno valstybinio choro– koncertas Druskininkų bažnyčioje.
Programoje –daug garsių
vardų
Visą vasarą, kiekvieną šeštadienį festivalio gerbėjai galėjo
klausyti puikių atlikėjų – 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), Miesto muziejuje pasirodė klarnetistas E. Kuleševičius, kuriam akomponavo
G. Cinauskas.
Didelio druskininkiečių ir kurorto svečių susidomėjimo sulaukė
bažnyčioje koncertavęs rankinių varpų ansamblis ARSIS iš
Estijos, taip pat kylančios vokalo žvaigždės A.Pilibavičiūtės
ir Valstybinio Vilniaus kvarteto
muzika.
Šeštasis festivalio koncertas
buvo ypatingas. Žiūrovus į koncertą bažnyčioje pakvietė pats
garsiausias Lietuvos klasiki-

Didelio publikos dėmesio sulaukė festivalio uždaryme koncertavęs Kauno valstybinis choras/R.Tarandės nuotr.

nės muzikos kolektyvas– Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam
daugelį metų vadovavo vienas
iškiliausių Lietuvos dirigentų
Saulius Sondeckis.
Bažnyčioje vargonavo K. Kuzmickaitė iš Vokietijos ir vilnietė
D. Encienė, kartu su jomis pasirodė vokalistės D. Tiškovaitė ir
R. Šilinskaitė.
Pramogų aikštėje druskininkiečiai ir kurorto svečiai klausėsi lietuvių kompozitorių solo
dainų ir duetų, kuriuos atliko žinomos solistės R.Tallat–Kelpšaitė ir R. Preikšaitė.
Druskininkiečiai
sulaukė ir
savo žemietės, garsios pianistės G. Gedvilaitės solinio koncerto, kurį ji paskyrė savo tėvams, žinomiems Druskininkų
kultūros veikėjams.
Koncerte –M.K. Čiurlionio
muzika ir tekstai

torius Dainius Svobonas įtaigiai
choro dainavimą papildė tekstine M.K.Čiurlionio kūryba –laiškais, eseistika.
Po koncerto kalbėjusi Druskininkų kultūros centro direktorė
Rimutė Viniarskaitė pripažino,
jog šio festivalio organizavimas
buvo didelis iššūkis Kultūros
centro kolektyvui.
„Mes festivalio organizavimą
iš Lietuvos muzikų rėmimo fondo perėmėme labai vėlai, likus
mažai laiko iki jo pradžios. Stengėmės išlaikyti geriausias šio
festivalio tradicijas ir įnešti naujumo. Smagu, kad pirmasis blynas nebuvo prisvilęs, festivalio
renginiais klausytojai buvo patenkinti, jie labai gausiai rinkosi į koncertus“, –sakė direktorė.
Džiaugėsi muzikos galia

Finaliniame festivalio koncerte, kuris buvo skirtas
M.K.Čiurlionio kūrybai, Kauno
valstybinis choras atliko mūsų
genialaus žemiečio muzikinius
kūrinius, o kartu pasirodęs ak-

Už pagalbą ji nuoširdžiai padėkojo Druskininkų savivaldybei,
Lietuvos muzikų rėmimo fondui, Lietuvos nacionalinei filharmonijai, klebonui Vaidui Vaišvilui, kuris maloniai sutiko priimti
festivalio koncertus į Druskininkų bažnyčią.

Du dešimtmečius muzikos pasaulyje Lietuvą garsinęs vokalistų konkursas
„KAUNAS TALENT“, iš Kauno persikėlė į gražiausią Lietuvos kurortą ir pradėjo naują gyvenimą jau čiurlionišku
,,Žvaigždžių sonatos“ vardu.
Priešpaskutinį rugsėjo savaitgalį, nepabūgę lietaus, į Druskininkus sugužėjo geriausi Lietuvos dainininkai iš Kauno,
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių,
Tauragės, Vilkaviškio, Mažeikių, Visagino, Kėdainių, Kretingos, Gargždų, Prienų ir Druskininkų.
49 solistai ir vokalinės grupės
varžėsi nacionaliniame ture dėl
geriausiųjų titulų. Pirmųjų vietų laimėtojai – Aleksė Šlamaitė (mažųjų amžiaus kategorija),
Atėnė Ravinkaitė (jaunimas),
Gintarė Zenkevičiūtė (profesi-

onalai), Milėja ir Jessica (vokalinės grupės) buvo apdovanoti
statulėlėmis, diplomais ir kvietimais į II-ąjį dainininkų konkursą ,,Žvaigždžių sonata 2022.
Druskininkai“. Geriausia konkurso dainininke pripažinta dainininkė, įvairiuose konkursuose
laurus skinanti, Milėja Stankevičiūtė iš Kauno. Jai atiteko ir
Druskininkų savivaldybės dovana.
Konkurso vertinimo komisijoje
- žinomi operos solistai, kompozitoriai, prodiuseriai, muzikantai: Vilhelma Mončytė, Nomeda Kukulskienė, Vytautas Valys,
Antanas Dargis, visų druskininkiečių mylimas Mikas Suraučius
bei vertinimo komisijos pirmininkas, konkurso meno vadovas,
kompozitorius Vytautas Žukas.
Šis konkursas – tai populiariosios ir klasikinės muzikos

Kunigas V.Vaišvilas džiaugėsi,
kad didžioji dauguma festivalio
koncertų vyko Druskininkų bažnyčioje.
„Manau, kad kitaip ir būti negalėjo. Juk senojoje Druskininkų
bažnyčioje, kuri stovėjo dabartinės šventovės vietoje, vargonavo M.K.Čiurlionio tėvas. Todėl
labai simboliška ir prasminga,
kad Čiurlioniui skirtas festivalis
vyko šioje bažnyčioje. Džiugina ir tai, kad festivalio koncertai
dvasiškai pakylėdavo tuos žmones, kurie juose lankėsi“, –kalbėjo klebonas.
R.Viniarskaitė
sakė,
jog
jau pradedama planuoti kitų
metų „Druskininkų vasara su
M.K.Čiurlioniu“. Dėl programos
aktyviai
bendradarbiaujama
su Lietuvos nacionaline filharmonija, kurios direktorė Rūta
Prusevičienė buvo atvykusi į
Druskininkus ir susitiko su savivaldybės vadovais, taip pat kalbama su kitais garsiais Lietuvos
muzikos festivaliais.

Lietus ir šaltas oras nesutrukudė dainuojančių
žvaigždučių spindesiui

Geriausia konkurso dainininke pripažinta Milėja Stankevičiūtė iš Kauno/organizatorių
nuotrauka

dainininkų šventė, kurios tikslas populiarinti vaikų, jaunimo
ir profesionaliųjų atlikėjų muzikinį lavinimąsi, atrasti ir paskatinti talentingus dainininkus
bei supažindinti juos su pasaulio muzikinėmis kultūromis, užmegzti artimus dalykinius ir kūrybinius ryšius tarp prodiuserių,
kompozitorių ir pedagogų.
Konkurso organizatoriai dėkoja Druskininkų savivaldybės
vadovams, šventėje svečių teisėmis dalyvavusiam Druskininkų mišriam chorui ,,Druskininkai“ ir vadovei Ingai Vagnoriūtei,
konkurso vedėjai ir dainininkei
Rūtai Kotrynai, Kultūros centro
komandai ir direktorei Rimai Viniarskaitei.
„Mano Druskininkai“
informacija

9

2021 m. rugsėjo 30 d.

Savaitraščio Nr. 324

„Bitutės“ auklėtiniams- virtuali
pažintis su atliekų tvarkymu
Ligita Radiukevičienė,
lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rugsėjo 13-17 dienomis Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ vyriausieji vaikai domėjosi tema „Aš saugau savo
gamtą“. Norėdami įtvirtinti teorines žinias ir patobulinti praktinius atliekų rūšiavimo įgūdžius, vaikai su ikimokyklinio

ugdymo mokytojais ir padėjėjais nuvyko į Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrą.
Aplinkosauginio ugdymo specialistai pakvietė mažuosius į virtualią klasę, esančią jų centre
„TikoTiks“. Patogiai įsitaisę ant
kūrybiškai atnaujintų baldų, užsidėję virtualios realybės akinius,
mažieji leidosi į virtualią kelionę
po atliekų tvarkymo technologijų
parką. Šioje kelionėje juos lydėjo

trys smagūs personažai – robotukas Kipis, linksmuolė Bakterija ir
išmintingas berniukas Mainukas.
Naujieji draugai pamokė vaikus,
kaip seniems daiktams suteikti
naują gyvenimą.
Nuoširdžiai dėkojame aplinkosauginio ugdymo specialistams
už šiltą priėmimą ir neišdildomus
įspūdžius.

SYNLAB grupė yra viena didžiausių laboratorinių tyrimų tiekėjų
Europoje. SYNLAB teikia platų inovatyvių medicinos diagnostikos
paslaugų spektrą pacientams, gydytojams, ligoninėms ir klinikoms.
SYNLAB veikia 36 šalyse, keturiuose kontinentuose ir išlaiko
lyderiaujančias pozicijas daugelyje rinkų. 20,000 darbuotojų
kasdien prisideda prie SYNLAB sėkmės skirtinguose regionuose.
„SYNLAB Lietuva“ Druskininkuose ieškome
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO/-OS
ATSAKOMYBĖS
• Būtum atsakingas/-a už klientų aptarnavimą (klientų pasitikimas,
informacijos teikimas apie įmonės teikiamas paslaugas klientams
ir kolegoms, darbas su kasa, kliento lūkesčio patenkinimas).
• Darbas procedūriniame kabinete (mėginių ėmimas, skiepai ir
kitos slaugos procedūros).
• Darbas su laboratorine informacine sistema.
• Bendros kompiuterinės žinios, MS Office paketo naudojimas
(Excel, Word).
• Dokumentacijos paruošimas ir priežiūra (ataskaitos, registravimo
žurnalai, duomenų įvedimas).
KVALIFIKACIJA
• Aukštesnysis/ aukštasis bendrosios praktikos slaugytojos
išsilavinimas (BŪTINA).
• Galiojanti Bendrosios praktikos slaugytojos licencija (BŪTINA).
• Panašaus darbo patirtis.
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Komunikabilumas, paslaugumas, savarankiškumas.
• Greita orientacija.
• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.
MES SIŪLOME
• Įdomų ir dinamišką darbą.
• Vidinius ir išorinius mokymus kvalifikacijai kelti.
• Motyvacinius priedus už pasiektus darbo rezultatus.
Mėnesio atlyginimas neatskaičius mokesčių 1000 – 1200 Eur
Atsiųskite savo gyvenimo aprašymą iki spalio 10 d. el. paštu
irena.ignasko@synlab.com

Norėdami įtvirtinti teorines žinias ir patobulinti praktinius atliekų rūšiavimo įgūdžius, vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytojais ir padėjėjais nuvyko į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotraukos

SYNLAB yra lygių galimybių darbdavys.
Darbo atranka ir su ja susiję sprendimai priimami visiškai
nediskriminuojant ir laikantis galiojančių teisės aktų.

Šildymo sezonas: didesnis komfortas šiandien,
švaresnė aplinka rytoj
Sakoma, vienu šūviu dviejų zuikių nenušausi. Tačiau,
kalbant apie artėjantį šildymo sezoną, gyventi, dirbti ar
mokytis šiltoje, komfortiškoje aplinkoje, o tuo pačiu ir sumažinti energijos vartojimą –
paprasčiau, nei atrodo.
Paprasti būdai tausoti šilumą
Bendrovės „Litesko“ filialo
„Druskininkų šiluma“ technikos
direktoriaus Tomo Ramanausko
teigimu, yra aibė paprastų priemonių, kurių gali imtis kiekvienas: tiek gyventojai, tiek ir mokyklos, prekybos, paslaugų ar
kitos įmonės ir įstaigos.
„Pavyzdžiui, efektyviau naudoti šilumos energiją ir sutaupyti gali padėti durų užsandarinimas, senų langų pakeitimas
naujais, sandaresniais. Gerų rezultatų gali duoti ir balkonų bei
lodžijų įstiklinimas. Be to, balkonuose pravartu po grindimis
pakloti izoliacinės medžiagos
sluoksnį. Tai sumažina šalčio
patekimą iš lauko į patalpos
vidų, o kartu ir šilumos energijos
poreikį“, – pataria Tomas Ramanauskas.

Šaltuoju metų laiku visuomet
reikėtų uždarinėti ir laiptinės duris, nepalikti pravirų langų ir juos
taip pat užsandarinti. Taip šaltis
iš laiptinės per sienas nesiverš į
patalpas, o ir pačių laiptinių šildymui prireiks mažiau energijos.
Mažesnį šilumos poreikį gali
lemti ir tokie paprasti, beveik
nieko nekainuojantys sprendimai, kaip už radiatoriaus esančio sienos ploto padengimas
šilumą atspindinčia plėvele ar
specialios izoliacinės medžiagos sluoksniu. Tokiu būdu daugiau šilumos bus nukreipiama į
patalpos vidų ir joje taps šilčiau.
Netikėti pagalbininkai – baldai, žaliuzės ir vėdinimas
Rekomenduojama neužstatyti radiatorių dideliais baldais ar
dekoratyvinėmis grotelėmis. Tai
trukdo šilumai sklisti į kambarį.
Be to, artėjant šildymo sezonui,
visada reikia patikrinti, kad radiatoriuose nebūtų oro, nes net
ir nedidelis kiekis oro neleidžia
jiems gerai ir vienodai įšilti.
Dar viena priemonė, kuri padės išsaugoti daugiau šilumos
patalpose – lauke spaudžiant

didesniam šalčiui, nuleisti pakeliamas žaliuzes. Dvigubo įstiklinimo langas su nuleistomis
žaliuzėmis prilygsta trigubo įstiklinimo langui.
Be to, labai svarbu ir patalpų
vėdinimas, tik tai derėtų daryti plačiai atveriant langus trumpam laikui. Taip iš patalpų pašalinama susikaupusi drėgmė, o
kartu jos neatšąla tiek, kiek langus pravirus laikant ilgą laiką.
Didžiausia nauda – renovacija
Ekspertų vertinimu, didžiausią
taupymo efektą senuose pastatuose leidžia pasiekti kompleksinė renovacija. Apšiltinus pastato išorę ir kartu sutvarkius
vėdinimo sistemas, modernizavus šilumos punktą, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, galima ženkliai sumažinti
šilumos vartojimą ir sąskaitas
už šildymą.
„Atlikus šilumos suvartojimo
analizę Druskininkų tipiniuose
daugiabučiuose prieš renovaciją ir po jos, matome didelį skirtumą. Šilumos poreikis vidutiniškai sumažėja 38 procentais“,
– akcentuoja T. Ramanauskas.
Tačiau kompleksinė renovaci-

ja nėra vienintelis būdas taupyti energiją. Ekspertų vertinimu,
sumažinti išlaidas gali padėti
mažoji renovacijai, kuriai iki kitų
metų vasario skiriama valstybės
parama.
„Senesnės statybos namuose šildymo sistema yra išbalansuota, dalis patalpų yra peršildomos, o kitose – per šalta.
Nepaisant to, už šilumą gyventojai moka vienodai. Šią problemą gali padėti išspręsti mažoji
renovacija, apimanti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą. Kartu galima įrengti ir
individualų šilumos reguliavimą. Tai leidžia šilumą naudoti pagal savo poreikius ir mokėti
už tiek energijos, kiek suvartojama“, – sako filialo technikos direktorius.
Dėl mažosios renovacijos į
Būsto energijos taupymo agentūrą gali kreiptis pastatų administratoriai.
Pagal
numatytą priemonę galima gauti iki 30
proc. finansavimą.

mo kelią pasirinkti, gali padėti
pastato energetinis auditas. „Atliekant energijos vartojimo auditą, nustatomos silpnosios pastato šilumos sistemos grandys.
Kartu pateikiamos konkrečios
rekomendacijos, kaip mažinti
energijos sąnaudas“, – sako T.
Ramanauskas ir pabrėžia, kad,
norint atlikti energijos vartojimo
auditą, reikia kreiptis į atestuotus ekspertus, kurie gali atlikti
visapusišką analizę.
Kaip sako lietuvių liaudies patarlė, roges ruošk vasarą. Tinkamai pasiruošus šaltajam sezonui, patalpos, kuriose teks
praleisti daugiau laiko, bus komfortiškesnės ir sveikesnės darbui, mokymuisi bei poilsiui. O
kiekvienas sutaupytų energijos
išteklių procentas bus asmeninis indėlis į švaresnę aplinką
ateities kartoms.

Kuriuo keliu sukti?
Įmonėms ar įstaigoms nuspręsti, kurį energijos taupy-
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Vilkės golfo aikštynas paminėjo
prasmingą sukaktį

Praeitą savaitgalį Vilkės golfo
aikštynas paminėjo 10-ies metų
sukaktį – praėjo 10 metų nuo
pirmojo 18-os duobučių turnyro,
įvykusio šiame aikštyne.
Buvo švenčiama aikštyno veiklos sukaktis ir tuo pačiu atidengtas paminklas vienam iš
aikštyno įkūrėjų, plačiajai visuomenei geriau žinomam, kaip

vienam iš garsiausių Lietuvos
krepšinio teisėjų, Virginijui Dovidavičiui.
Praėjus vieneriems metams
nuo pirmojo aikštyno turnyro,
Virginijus pralaimėjo kovą su
sunkia liga. Nuo tada kasmet
aikštyne vyksta Virginijaus Dovidavičiaus atminimo golfo turnyrai.

V. Dovidavičius buvo vienas
golfo pradininkų Lietuvoje. Dar
1991 m. jis kartu su savo draugu
Vytautu Kukarsku buvo nuvykę
į JAV surinkti informacijos apie
galimybes kurti golfo aikštyną
Lietuvoje. Čia buvo pasitelktas
tuo metu įtakingas JAV valdininkas Valdas Adamkus, kuris ranka surašė rekomendacinį laišką.
Per aikštyno sukaktį šis laiškas
buvo perskaitytas.
Nepaisant prasto oro, turnyre dalyvavo maksimalus (pagal „Shot gun“ formatą) dalyvių
skaičius - 80. O į aikštyno 10 –
mečio iškilmes atvyko 120 svečių, tarp jų ir Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas, Lietuvos
golfo federacijos prezidentas,
Nepriklausomybės akto signataras Česlav Okinčic, Lietuvos
krepšinio federacijos prezidentas Vydas Gedvilas ir kiti.

Atidengtas paminklas vienam iš aikštyno įkūrėjų Virginijui Dovidavičiui/Organizatorių nuotrauka

Legendinio krepšinio
trenerio atminimo
turnyro taurė
iškeliavo į Kauną
Savaitgalį
Druskininkuose
įvyko
tradicinis
legendinio
moterų
krepšinio
trenerio
Algio
Justino
Gedmino
atminimo
taurės
jaunučių
vaikinų krepšinio turnyras, kurį
organizavo Druskininkų sporto
centras kartu su Druskininkų
vaikų ir jaunimo sporto klubu
,,Ateitis“.
Turnyre jėgas išbandė Kauno
KM „Žalgiris“ I, Sostinės KM
II, Kauno KM „Perkūnas“ I,
Vilniaus KM I, Alytaus SRC ir
Druskininkų SC.
Po tris dienas vykusio
turnyro paaiškėjo nugalėtojai,
čempionais tapo ir nugalėtojų
taurę į viršų iškėlė Kauno KM
,,Žalgirio I“ komanda, laimėjusi
4 susitikimus ir patyrusi vieną
pralaimėjimą Sostinės KM II
komandai.
Antri turnyre liko Vilniaus KM

I komanda, treti – Kauno KM
„Perkūnas“ I komanda, ketvirti
– Sostinės KM II komanda,
penktoje vietoje liko Druskininkų
sporto centro komanda, įveikusi
bendraamžius iš Alytaus.
Geriausiais komandų žaidėjais
pripažinti: Domantas Glavinskas
(Druskininkų SC komanda),
Kevinas Šacas (Kauno KM
,,Žalgirio I“ komanda), Gantas
Kryžanauskas (Sostinės KM II
komanda), Mantas Laurenčikas
(Kauno KM „Perkūnas“ I
komanda), Kristupas Smirnov
(Vilniaus KM I komanda), Nojus
Kazlauskas
(Alytaus
SRC
komanda).
Turnyro komandas prizininkes
ir
geriausius
komandų
žaidėjus apdovanojo Lietuvos
nusipelniusio
trenerio
A.
J. Gedmino žmona Onutė
Gedminienė.

Druskininkų sporto centro komanda įveikė bendraamžius iš Alytaus/Sporto centro nuotrauka

UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“
uždaromas renovacijai.
Išparduodamas viešbučio inventorius.
Dėl išsamesnės informacijos
teiraukitės darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00 val.
Tel. +370 61440533
Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(„CE“ kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva. Savaitgaliai namuose.
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366
PERKAME

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

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

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Nori uždirbti daugiau nei minimalų atlyginimą?
Rinkis darbą Vokietijoje!
Galime pasiūlyti: TAROS RŪŠIAVIMO, PALEČIŲ
MONTAVIMO/REMONTO IR KITUS PAGALBINIUS
DARBUS VYRAMS IR MOTERIMS.
Koks uždarbis?
Dvigubai daugiau nei Lietuvoje: nuo 1300 eurų iki 2000
eurų „į rankas“.
Kodėl verta dirbti pas mus?
Viskas paprasta – mes suteikiame idealius būstus gyvenimui, nemokamai nuvežame ir parvežame maršrutu LT/
DE/LT, o svarbiausia, kiekvieną savaitę mokame – 200
Eur avansus.
Skambinkite mums.
„Falko group“
Tel. +37065804689

Restoranas SURR papildo
savo komandą naujais
šeimos nariais.
Laukiame:
• virėjų;
• padavėjų;
• švaros fėjų.
Mes siūlome:
• puikias darbo sąlygas pas vieną geriausių šefų Lietuvoje;
• draugišką aplinką;
• konkurencingą atlyginimą.

Kreiptis tel. +370 612 32445

Perku vienkiemį miške
ar prie vandens su
daugiau žemės.
Tel. 8 611 01110
2 aukštų namą
Jaskonyse keičia į
butą Druskininkuose
arba Viečiūnuose.
Tel. 8 655 61693
Brangiai perkame miškus su
žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Siekiant užtikrinti verslo lankstumą ir efektyvumą,
būtina kokybiška buhalterinė apskaita. Teikiame buhalterines
paslaugas juridiniams asmenims Druskininkuose ir nuotoliniu
būdu visoje Lietuvoje, nuo pirminių dokumentų iki finansinės
atskaitomybės sudarymo. Dirbame taip, kad klientas
informaciją gautų tiksliai ir laiku.

Susisiekite tel. 8 655 58954
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Parodos ir renginiai

M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje ir V. K. Jonyno galerijoje:
iki spalio 7 d. Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda, M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai).
iki lapkričio 24 d. Elmos Šturmaitės akvarelių paroda ,,Naujas
aqua dialogas Druskininkuose” V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9,
Druskininkai).
iki rugsėjo 29d. Janinos Jonynaitės personalinė paroda ,,Sfinksas“ M.
K Čiurlionio namuose-muziejuje ( M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai).
spalio mėn. 2 d. 11 val. Dviejų eilėraščių – kito poeto mėgstamiausio
eilėraščio ir savojo – skaitymai V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9,
Druskininkai). Veda Ričardas Šileika ir Dainius Gintalas. Dalyvavimas
tik su Galimybių pasu.
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų
paroda „Sugrįžusios” iš Andrejaus Balyko kolekcijos.

Savaitraščio Nr. 324
Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas, sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156
Perku dirbamą žemę (arba
išsinuomočiau) aplink
Stračiūnus, Leipalingį,
Veisiejus, Varnėnus.
Kreiptis tel. 8 601 00292

Iki spalio 6 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) veiks Martino Jankaus tapybos paroda „Paskutinės
vasaros dienos”.

kitus artimuosius.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai
Mes tik norime tikėti, kad Mama – amžina.
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė savo gelmėn.
Mirus mylimai Mamai, reiškiame nuoširdžią užuojautą Vytautui
Čaplikui.

bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu.
Nuoširdžiai užjaučiame Valdą Jarašių dėl mylimos
mamytės mirties.
Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžti namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Mirus Algirdui Mikelioniui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę
ir artimuosius.
D. Mizarienė, M. J. Gaidžių šeima

UAB „Valstra“

PAMINKLAI

Reikalinga virėja (-as).
Atlyginimas

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

(neatskaičius
mokesčių) –
1000-1300 Eur.
Tel. 8 616 09593

Dainavos žynys
Būrimai telefonu

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Tel. 8 608 33221

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

Skaudžią netekties valandą, mirus Stanislavai Čaplikienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Algimantą, dukrą Daivą, sūnų Vitą ir

Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią.

Informuojame, kad 2021 m. spalio 11 d. 9 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr. 3865/0005:847), esančio Užupio g. 19,
Švendubrės k., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo Švendubrės k.
Druskininkų sav. kad. Nr. 3865/0005:848 savininko B. M.
turto paveldėtoją arba jo įgaliotą asmenį.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.
Tel. Nr. 868505537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com.

išrinkimas/surinkimas ir t.t.
Tel. 8 623 82375

Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,

Informuojame, kad 2021 m. spalio 11 d. 11 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr. 5925/0011:0000, projektinis Nr. 864-1), esančio
Alyvų g. 16, Didžiasalio k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų žemės sklypų Didžiasalio k. Druskininkų
sav. kad. Nr. 5925/0011:137 savininko S.K. paveldėtojus, Nr.
5925/0011:137 savininkus M.G. ir S. G. arba jų įgaliotus asmenis.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.
Tel. Nr. 868505537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com.

Autoservisui reikalingas
automechanikas, darbo patirtis nebūtina, apmokome.
Darbo pobūdis: važiuoklės,
stabdžių sistemos remontas, ratų geometrijos atstatymas, kėbulo

Mes tikim – Tu neišėjai!

Druskininkų savivaldybės Paslaugų ūkio kolektyvas

Santechnikos darbai! Greitai, kokybiškai ir nebrangiai.
Tel. 8 673 88383

Superkame auksą, sidabrą,
gintarą, gintarinius karolius,
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome
iš karto.
Tel.: 867059488, 862668561

Užuojautos

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
Superkame auksą, sidabrą,
gintarą, gintarinius karolius,
ordinus, ženkliukus,
laikrodžius, monetas ir kitą
įvarų antikvariatą. Dirbame
visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 670 59488, 8 626 68561
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2021.10.01 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 Laisvės banga.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Eurolyga per LRT.
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Vilerbano „Asvel“– Kauno „Žalgiris“.
23:10 Piligrimas.
00:45 Naktiniai gyvuliai.
02:35 Erdvės menas.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Ilgo plauko istorija“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Kelias į meilę“.
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 „Auksiniai svogūnai“.
22:30 „Šeima“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Šeima“.
00:45 „Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių“.
02:15 „Air America“.
04:35 „Moderni šeima“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Kurjerė.
23:00 3000 mylių iki Greislando.
01:30 Teisingumo ieškotojas.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
03.20 Alfa taškas.
03.40 Laisvės TV valanda.

Savaitraščio Nr. 324

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Džona Heksas.
23:10 Sala.
01:55 „Ekstremalūs išbandymai“.

2021.10.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Svajoja vaikai.
07:30 Džeki ir Opjen .
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pasaulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio namai.
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Maestro.
22:10 Džo Bleko viešnagė.
01:10 Piligrimas.
02:45 Apie begalybę.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Žuvėliokai“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Gyvenimas“.
12:30 PREMJERA „Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“.
14:45 „Taksi“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Ištraukti peiliai“.
00:10 „Kodėl būtent jis?“.
06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:00 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:30 Sveikas!.
09:00 Mes pačios.
10:00 Fiksikai. Didžioji paslaptis.
11:35 Laisvės troškimas.
13:50 Prekybos centro kietuolis.
15:45 Laiko valdovas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Šuniškas pokštas.
21:15 Naujokas.
23:40 Senoji mokykla.
01:35 Kurjerė.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Bušido ringas.
08.30 Eko virusas.
09.00 „Zoologijos sodas”.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Mano vieta. Aktualioji dokumentika.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.

16.30 Lietuvos dvarai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 Lietuvos dvarai.
06:00 „Varom!“.
07:00 „Šnipų karai“.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Šnipų karai“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Įžymybės“.
13:30 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Rytas - Uniclub Casino-Juventus.
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas.
00:10 Gyvatės lėktuve.
02:20 Džona Heksas.

2021.10.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną.
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 Nuostabiausi pasaulio gamtos
stebuklai.
12:55 Balatono ežeras – paslėptas rojus Europoje.
13:50 Puaro.
15:30 Žinios.
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.
21:00 Viktorija.
21:50 Begalinė meilė.
23:35 Šerifas ir Banditas.
01:10 Džo Bleko viešnagė.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Žuvėliokai“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Gyvenimas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Gyvenimas“.
13:05 „Urmu pigiau“.
15:05 „Ir riteriai įsimyli“.
17:15 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 1“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 „22-oji mylia“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „22-oji mylia“.
00:00 „D‘Artanjanas ir trys muškietininkai“.
06:35 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:25 „Neramūs ir triukšmingi“.
07:55 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:45 Volisas ir Gromitas. Kiškiolakio
prakeiksmas.

11:25 Akistata su laukine gamta. Kelionė namo.
13:20 Ponas auklė.
15:05 Paskutinis jaunikio išbandymas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 Išdidžioji Merė.
00:00 Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona.
02:30 Naujokas.

17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Maksimali bausmė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Maksimali bausmė“.
00:30 „Pasirodymas“.
01:35 „Havajai 5.0“.
02:35 „X failai“.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.00 Žinios.
18.30
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki...
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Dvynės.
00:25 „Begėdis“.
01:40 Išdidžioji Merė.

06:00 „Varom!“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Savickas classic 2021“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas“.
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Šnipų karai“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Įžymybės“.
13:30 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Pieno žvaigždės - Žalgiris.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:35 Džekas Rajanas.

2021.10.04 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.
13:30 Langas į valdžią.
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 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Erdvės menas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Ilgo plauko istorija“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Kaimo romanas“.
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“.

05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 Eko virusas.
08.30 Atliekų kultūra.
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 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Pėdsakas”.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Dzūkija - Labas Gas.
21:00 Apgaulės meistrai 2.
23:30 „Mirtinas ginklas“.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Narkotikų prekeiviai“.

2021.10.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 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.
16:00 Žinios.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
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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 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Erdvės menas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Ilgo plauko istorija“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Ačiū už prisiminimus“.
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 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Brangusis Džonai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Brangusis Džonai“.
00:40 „Pasirodymas“.
01:40 „Havajai 5.0“.
02:40 „X failai“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Pabėgimas.
00:20 „Begėdis“.
01:30 Dvynės.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Pėdsakas“.
06:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:10 „Teisingumo agentai“.
09:10 „Pėdsakas“.
10:10 „Apuokas“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.

18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pragaras.
22:45 Apgaulės meistrai.
01:15 „Ekstremalūs išbandymai“.

2021.10.06 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.
16:20 Kalnų daktaras.
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 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Erdvės menas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Kitą kartą Afrikoje.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Ilgo plauko istorija“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Ačiū už prisiminimus“.
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 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Nokautas“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Nokautas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Nokautas“.
00:25 „Pasirodymas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Dvasia šarvuose.
00:35 „Begėdis“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais.
07.00 Švyturių žmonės.
07.30 Lietuvos dvarai.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Zoologijos sodas“.

18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:10 „Teisingumo agentai“.
09:10 „Pėdsakas“.
10:10 „Apuokas“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Neptūnas - Lietkabelis.
21:00 Atpildas.
22:50 Pragaras.
00:35 „Ekstremalūs išbandymai“.

21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Tikrasis Flynas.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Dvasia šarvuose.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.
07.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš.”
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Pėdsakas“.
06:10 „CSI. Majamis“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
09:00 „Teisingumo agentai“.
10:10 „Pėdsakas“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rokenrola.
23:20 Atpildas.
01:10 „Ekstremalūs išbandymai“.

2021.10.07 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. Kelionių dokumentika.
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 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – Sank Peterburgo
„Zenit“.
22:10 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Erdvės menas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Ilgo plauko istorija“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Mano pusseserė, meilė ir aš“.
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 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Nesuvestos sąskaitos“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Nesuvestos sąskaitos“.
00:30 „Pasirodymas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju.

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

Reikalinga kambarių
tvarkytoja (-as) svečių namuose.
Tel. 8 616 09593
Statybos įmonei
reikalingi dažytojai,
plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202
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Naujas, jaukus, šiuolaikinis
restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų
plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki
aplinka. Kreiptis telefonu+370 612 32445

150 kg ekologiškai
išaugintų „Vineta“
bulvių.
Kaina – 0, 50 ct už kg.
Tel. 8 616 37589

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

Tel. 8 698 40430

Statybos įmonei reikalingi
dažytojai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202
Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti.
Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla
su 16 arų žeme.
Merkinės miestelio centre nuomojamos (45 kv. m) komercinės
paskirties patalpos.
Tel. 8 612 12197

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

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

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Siūlomas darbas sutraukti biokurą iš savaiminių laukų su „Valtra“
traktoriumi ir „Palms“ priekaba. Duodamas darbo
automobilis. Darbas bus
nuolatinis. Patirtis miške
ar dirbant su biokuru yra
būtina.
Kreiptis tel. 8 664 13885

BALDAI

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

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

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros laikymasis.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• B kategorija.

Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369
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

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

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
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830
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“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.

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

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio rekonstrukcijos projektu Paparčio
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575
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
Parduodamas 3 kambarių: 71,
18 kv. m butas su židiniu 9 aukšte iš 10, Ateities g. Kaina – 69
000 eurų. Tel. 8 687 37575
Parduoda 2 kambarių butą
Gardino g.15: 38 kv. m, 4 aukštas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.
Tel. 8 607 36078
Neravuose parduodami penki namų valdos sklypai (12, 13,
14, 15 arų). Galima pirkti visus
kartu, galima atskirai. Tel. 8 614
15457
2, 55 ha sklypą Vilkininkų kaime
(apie 4 km nuo Leipalingio), 150
metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas
ribojasi su žvyrkeliu. Tel. 8 617
62483

Perka nekilnojamąjį turtą
Nupirkčiau garažą Druskininkuose, „Ratnyčios“ garažų bendrijoje. Tel. 8 699 83835
Nupirkčiau butą Druskininkų
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė
nesvarbi. Gali būti apleistas, be
remonto. Tel. 8 609 86656
Ieškomas 2-3 kambarių butas
Druskininkuose ilgalaikei nuo-

mai.Tel. 8 623 29226
Ieškomas pirkti butas netoli
miesto centro, gali būti apleistas. Tel. 8 605 05407
Ieškomas pirkti garažas Baltašiškėje, gali būti apleistas.
Tel. 8 605 05407
Pirkčiau garažą, domina įvairūs
variantai. Tel. 8 640 13663
Perku garažą prie „Eglės sanatorijos“ arba Merkinės gatvėje.
Tel. 8 692 99253

tine technika. Kaina – 300 Eur ir
mokesčiai. Tel. 8 699 56646
Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 3 kambarių butas Šiltnamių g. 18. Kaina – 230
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 682 42967
Išnuomojamas butas V. Kudirkos g. Tel. 8 622 08 046
Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 2 kambarių butas Neravuose. Nuomos kaina – 100 Eur.
Tel. 8 62215862
Nuo spalio 1 d. išnuomojamas
2 kambarių butas Vytauto g.
Kaina – 200 Eur ir komunaliniai
mokesčiai, su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 619 59050 ir 8
645 49074
Nuomoja 3 kambarių butą Druskininkų g. Kaina – 230 Eur ir komunaliniai mokesčiai, su baldais
ir buitine technika. Tel. 8 685
75776

Išsinuomotų
Išsinuomotų kambarį bendrabutyje Viečiūnuose ilgalaikei nuomai arba nebrangiai pirktų kambarį bendrabutyje Viečiūnuose.
Tel. 8 624 44775
Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti
garažą
Baltašiškėje.
Tel. 8 698 72364

Nuoma
Miesto centre, Taikos g. nuomojamas 1 kambarys bute, yra
balkonas. Vienam žmogui – 130
Eur, dviems – 200 Eur. Yra buitinė technika, baldai. Tel. 8 616
48116
Nuomojamas 2 kambarių butas Veisiejų g. 11 name ilgalaikei nuomai. Su baldais ir
buitine technika. Kaina – 250
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 616 07620
Išnuomojamas pagerinto tipo
kambarys bendrabutyje, Gardino g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 606 13434
Išnuomojamas nuosavas namas M. K. Čiurlionio g. Kieto kuro krosnies apšildymas.
Tel. 8 674 18498
Ilgam laikui nuomojamas garažas Merkinės gatvėje, kaina –
derinama. Tel. +370 614 06001
Druskininkų g. 12 name ilgalaikei nuomai išnuomojamas 2
kambarių butas su baldais ir bui-

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai ,
turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės reisai.
Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +370 616 30901

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Keičia
2 aukštų namą Jaskonyse keičia
į butą Druskininkuose arba Viečiūnuose. Tel. 8 655 61693
Keičiu 2 kambarių, 50 kv. m
butą, 2 aukšte iš 9, renovuotame name Druskininkuose į butą
Kaune, Šilainiuose nesiūlyti.
Tel. 8 601 88119

Įvairūs daiktai
Pripučiamas čiužinys: 2 m
10 cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina – 180 Eur,
vyriškas dviratis su bėgiais,
kaina – 50 Eur. Tel. 8 616 48116

Vaikiškas maniežas – 40
Šviesi, vaikiška lova – 20
ir TV sieninis laikiklis – 5
TV
jungiklis
–
5
Tel. 8 654 87148

Eur.
Eur
Eur.
Eur.

Parduodamas žvejo kostiumas
– rudens/pavasario sezonui.
Tel. 8 687 25132

Žemės ūkio produkcija
Parduodu
pašarines
bulves ir žieminius česnakus.
Tel. +37064892746
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247

Rašomasis stalas – 10 Eur, stiklinis stalas (3 dalių) – 30 Eur,
masažo stalas. Tel. 8 682 40545

Parduodu:
bulves,
žieminius kviečius, rugius, avižas.
Tel. 8 699 18639

Odiniai baldai (sofa, fotelis), kaina – 390 Eur. Tel. 8 628 56118

150 kg ekologiškai išaugintų „Vineta“ bulvių. Kaina – 0, 50 Eur
už kg. Tel. 8 616 37589

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

Parduodu bulves „Vineta“, „Laura“, „Senna“. 1 kg kaina – 0, 40
Eur. Pristatau Druskininkų sav.
teritorijoje. Tel. 8 629 12345
Parduodami pašariniai lubinai,
medus. Tel. 8 605 63837

Perka įvairius daiktus
Perku „Audi 100“, „Audi 90“,
„Audi 80“ automobilius. Gali būti
nevažiuojantys ir be dokumentų.
Tel. 8 677 27199
Perku metalo apdirbimo įrangą.
Tel. 8 610 48759

Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis sutvarkyti lietvamzdžius.
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520

Dovanoja
Transporto priemonės ir jų
dalys
1996 m. „Volkswagen Golf III“ ir
„Volkswagen Passat“ skardinių
ratlankių R14 firminiai plastikiniai gaubtai ir centrinės skylės
dangteliai nuo 2 Eur už 1 vnt.
2002 m. „Audi A6“ dvejas priekinio bamperio groteles po 5 Eur.
Tel. 8 686 43600

Dovanoju sodo žemę (netoli
miesto turgavietės), pasiimti patiems. Tel. 8 674 51009

Ieško darbo
Galiu prižiūrėti pradinių klasių
moksleivius po pamokų ir mokyti
matematikos 3-8 klasių moksleivius. Tel. +370 659 99828

Miškas, mediena, malkos

Kita

Parduoda pušines, beržines,
alksnines kapotas malkas. Tel. 8
650 20402 ir 8 636 76029

Priimsiu gruntą sklypo pakėlimui
Jaskonyse. Tel. 8 610 26127

Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795
Įvairios malkos: kulbėmis ir rąsteliais. Vežame ir mažus kiekius.
Tel. 8 610 32259

Leisčiau gyventi atskirame kambaryje, name „Eglės“ soduose.
Tel. 8 675 61036
Trejų metų berniukui 1–2 k./sav.
(vaiko ligos atveju – visai darbo
dienai), centrinėje miesto dalyje ieškome auklės. Pasiūlymų
lauksime tel. 8 675 00095

Parduodu dvi naujas ketaus
dureles krosniai. Išmatavimai:
38 x 27 cm, kaina – 30 Eur
ir 48 x 33 cm, kaina – 50 Eur.
Tel. 8 698 41400
Šaldytuvas „Beko“, 3 kamerų,
kaina – 80 Eur. Tel. 8 685 75776
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
LCD televizorius „Panasonic
TX-26LX1F“ – 35 Eur, kineskopinis televizorius „Samsung“, 51
cm įstrižainė, kaina – 17 Eur. TV
priedėlis „TV STAR“ už 17 Eur.
Šaldytuvas „Gorenje“ dalimis,
kineskopinių TV distanciniai
pulteliai, Scart laidai – nuo 2
Eur, senojo 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
Minkštas, išskleidžiamas kampas (250 x 160), patalynės
dėžė – 95 Eur, aštuoniakampis
kavos staliukas, keramikinis
plytelių paviršius: plotis – 100
cm, aukštis – 55 cm – 40 Eur.

Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius su benzininiu pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į
darbą ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlyginimas – 750-850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį mokama priemoka. Kreiptis tel. 8 664 13885
Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis
kainomis superka miškus!
Taip pat superkami ir kitos
paskirties žemės sklypai!
Tel. +37060986656

Giluminis cheminis
minkštų baldų ir kilimų
valymas
Jūsų namuose.
Tel. 8 615 77277
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„Snow arenos“ dešimtmetis - su minias pritraukusiu
Egidijumi Dragūnu

Paskutinį rugsėjo penktadienį Nemuno pakrantėje, „“Snow Arenos“ prieigose nugriaudėjo 10-asis žiemos pramogų komplekso gimtadienis su grupe „Sel“ ir charizmatiškuoju Egidijumi Dragūnu. Ne tik slidinėjimo mėgėjai, bet ir visi Druskininkų miesto svečiai buvo kviečiami į nemokamą koncertą. Apniukusią dieną mintinai žinomi dainų žodžiai išsklaidė visus debesis ir lietų, todėl jaukiu koncertu ir daina „Aš laukiu lietaus“ mėgavosi keli tūkstančiai žmonių, nebijodami prapliupsiančio dangaus.

Nemokamu „Sel“ koncertu mėgavosi tūkstančiai žmonių/ „Snow Arena“ archyvo nuotraukos

