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Aušra Nedzinskienė: „Šią vasarą vaikams 
Druskininkuose bus labai linksma“
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Planuojama, jog šią vasarą stovyklose pailsės daugiau nei tūkstantis vaikų / Nuotrauka iš JUC archyvo. 

Druskininkuose 
pristatyti pirmieji 

elektriniai autobusai

2 psl.
Vilties gėlės 

tremtiniams atminti

4 psl.
Jubiliejinis festivalis 
dvidešimtąjį kartą 

pakvies prasmingai 
vasaroti su M. K. 

Čiurlioniu 

6 psl.

Laimutis Genys

Pasibaigus mokslo metams, 
gausus būrys jaunųjų druski-
ninkiečių jau mėgaujasi vasa-
ros atostogomis. Druskinin-
kų savivaldybė pasirūpino, 
jog tos atostogos jiems būtų 
turiningos, visapusiškai nau-
dingos ir pasiūlė ilsėtis gau-
sybėje įvairių stovyklų. 

Jau nuo praėjusio pirmadie-
nio savo veiklą pradėjo ke-
letas vasaros stovyklų. Jos 
veiks iki vasaros atostogų 
pabaigos, planuojama, jog 
stovyklose pailsės daugiau 
nei tūkstantis vaikų. Tarp sto-
vyklautojų yra ir ukrainiečių 
vaikai, suradę Druskininkuo-
se prieglobstį nuo karo. 

Vaikų poilsiu vasaros stovy-
klose jau antrus metus rūpina-
si Jaunimo užimtumo centras 
(JUC). Apie tai, kokias stovyklas 
mūsų krašto vaikams šią vasarą 
siūlo Druskininkai, kalbamės su 
JUC direktore Aušra Nedzins-
kiene ir stovyklų koordinatoriu-
mi Jonu Šimoniu. 

Tarp stovyklautojų – jaunes-
ni vaikai

Susidomėjimas vasaros stovy-
klomis didėja, pernai buvo orga-
nizuotos 59 stovyklos, o šiemet 
jų net dešimčia daugiau – 69. 

„Džiaugiamės, kad šiemet pa-
vyko pritraukti stovyklų organi-
zatorių iš kitų miestų – jogos, 
teatro, kalbų stovyklas rengia 
specialistai iš Lietuvos didmies-

čių“, –  sakė J.Šimonis.  
Pasidomėjus, kokio amžiaus 

vaikai dalyvaus stovyklose, 
A.Nedzinskienė pastebėjo, jog 
stovyklos skirtos įvairaus am-
žiaus vaikams – nuo priešmo-
kyklinukų iki dvyliktokų,  tai 
priklauso nuo stovyklos orga-
nizatorių – kokio amžiaus vai-
kams jie nori daryti stovyklas. 

„Pagrindiniai stovyklautojai – 
pradinukai, jiems labiausiai rei-
kia tų stovyklų. 80 proc. stovy-
klautojų sudaro vaikai nuo 6 iki 
12 metų. Mes, JUC,  daugiau 
organizuojame jaunimui skir-
tas stovyklas. Jaunuoliai taip 
pat eina į Sporto centro organi-
zuojamas stovyklas, kad  palai-
kytų savo fizinę formą, stiprin-

tų savo komandas. Vyresnieji 
nori labiau specializuotų stovy-
klų, kuriose tobulintų savo kom-
petencijas, pažintų save tam 
tikrose situacijose. Vyresni nau-
dojasi kita mūsų siūloma pro-
grama –Jaunimo verslumo, jie 
aktyviai dalyvauja darbo rinko-
je, nori užsidirbti“, – pasakojo 
A.Nedzinskienė. 

Ukrainiečiams – dvi stovyklos
Visos stovyklos, anot JUC at-

stovų, turi turėti savo patalpas. 
Daugelis stovyklų organizatorių 
turi savo pastatus, kiti vaikus iš-
veža prie jūros ar į kitas vieto-
ves, o stovyklų organizatoriai, 
atvykusieji iš kitų miestų, pa-
talpas nuomojasi sanatorijose, 

Druskininkų įstaigų bazėse.  
Kadangi šiemet Druskininkuo-

se vasaros ir nuo karo Ukrainoje 
į kurortą atvykę ukrainiečių vai-
kai, tai jiems organizuotos net 
dvi stovyklos. 

„Nuo birželio 13 iki liepos 31 
dienos ukrainiečiams vyksta 
dieninė stovykla. Su jais dirba 
ukrainiečių ir lietuvių mokytojos, 
pastarosios  veda jiems lietuvių 
kalbos pamokas. Pirmiausia il-
sėsis jaunesnieji ukrainiečių 
vaikai, o paskui ir vyresnieji.  
 nukelta į 5 psl.
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Penktadienį, Druskininkų sa-
vivaldybės kieme, buvo pri-
statyti 2 nauji elektriniai au-
tobusai, kurie pradės darbą 
aptarnaujant viešojo transpor-
to keleivius mieste. Tai yra pir-
mieji elektriniai autobusai pie-
čiausiame šalies kurorte, kuris 
pretenduoja tapti pirmuoju 
miestu su 100 proc. elektriniu 
viešuoju transportu.

„Savaitgalį Prezidentūroje vyku-
siame Žaliųjų idėjų festivalyje pa-
skelbtas pirmasis Lietuvos savi-
valdybių Aplinkosaugos reitingas, 
kuriame Druskininkai tarp visų 
savivaldybių užėmė solidžią an-
trąją vietą. Šiandien, kai pirmieji 
elektra varomi autobusai jau pa-
siekė Druskininkus,  džiaugiuosi, 
kad dar kartą įrodėme, kad Drus-
kininkai – ekologiškas, už aplin-
kos tausojimą ir puoselėjimą pa-
sisakantis kurortas.

Džiaugiuosi, kad su bendrove 
„Kautra“ dar 2010 m. pavyko kar-
dinaliai pakeisti Druskininkų vie-
šojo transporto sistemą ir, kad 
pokyčiai ties naujais autobusais, 
naujais stotelių paviljonais ir iš-
mania e-bilieto sistema nesusto-
jo ir neapsiribojo.

Šiandien, kai viso pasaulio dė-
mesys nukreiptas į ekologiją ir 
oro taršos mažinimą, Druskinin-
kų ir „Kautros“ tikslas – 100 proc. 
ekologiškas viešasis transportas, 
iš viso – 17 elektra varomų auto-
busų.

Net neabejoju, kad modernus 
viešasis transportas paskatins 
mūsų bendruomenę ir svečius 
rinktis darnesnius kelionės bū-
dus ir iš savo automobilio persės-
ti į naujuosius autobusus“ – sako 
Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas.

Aptarnavimo standartą užti-
krinantis vežėjas

Daugiau nei dešimtmetį Druski-
ninkų mieste bei priemiestyje ke-
leivius vežanti įmonė „Kautra“ tęs 
darbą su elektriniais autobusais, 
kurių pirmieji du į miesto gatves 
išriedės jau artimiausiu metu. 
Iki 2023 vidurio planuojama, jog 
miesto viešasis transportas bus 
100 proc. elektrinis, kurį aptar-
naus 17 autobusų, 8 iš jų bus vi-
dutinės talpos, ne mažiau kaip 54 
vietų, bei 9 mažesnės talpos iki 
23 vietų.

„Tai yra patrauklus savo inova-

cijomis ir naujovėmis miestas. 
Prieš 12 metų Druskininkai tapo 
pirmuoju Lietuvos miestu, ku-
riame gyventojai galėjo važinė-
ti naujais miesto autobusais, ap-
rūpintais naujausia informacine 
įranga, vaizdo stebėjimo kame-
romis, originaliu apipavidalinimu. 
Tapo pirmuoju Lietuvos miestu, 
kuriame sėkmingai įdiegtas vie-
šojo transporto elektroninis bilie-
tas. Džiaugiuosi, jog miestas ne-
sustoja ir žiūri į priekį, šiandien 
atėjo laikas dar vienam žingsniui 
– elektriniam transportui“, – sakė 
„Kautros“ generalinis direktorius 
Linas Skardžiukas.

Autobusai pagaminti Lietuvoje
„Altas Auto“ nulinės emisijos au-

tobusai gaminami ant „Mercedes 
Benz Sprinter“ bazės. Šiuo metu 
įmonė gamina du visiškai elektri-
nius modelius, kuriuos kruopščiai 
kūrė kartu su partneriais „Elin-
ta Motors“. Lietuvių įmonė pritai-
kius ilgametę autobusų gamybos 
patirtį, elektrinių autobusų vys-
tymui, pasiūlė itin aukštos koky-
bės elektrinius miesto autobusus 
Druskininkams. Du iš jų jau pa-
ruošti darbui.

„Džiaugiamės, kad Lietuvos 
miestai seka Europos pavyzdžiu 
ir spartina viešojo transoporto 
elektrifikąciją. Mūsų autobusai iš-
bandyti pačiomis įvairiausiomis 
sąlygomis Europos šiaurėje ir pie-
tuose, siaurose didmiesčių gatvė-
se ir tarpmiestinėse magistralė-
se. Visi bandymai davė lūkesčius 
pranokusius rezultatus - pilnai pa-
krauti „Altas EV“ autobusai nu-
važiuoja virš 300 km, yra lengvai 
valdomi ir dėl elektrinės pavaros 
itin komfortiški keleiviams.

Ypatingą dėmesį skyrėme šių 
modelių funkcionalumui ir saugu-
mui – jie žemagrindžiai, patogūs 
neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus 
žmonėms, pakankamai erdvūs vi-
duje tiek keleiviams, tiek ir vai-
ruotojui. Galima drąsiai teigti, kad 
įdarbindami tokius elektrinius au-
tobusus Lietuvos miestai stoja į 
vieną gretą su tokiais inovatyviais 
Europos miestais, kaip Amsterda-

mas, Stokholmas ar Oslas”, - tei-
gė elektrinių autobusų gamintojos 
„Altas auto“ direktorius Edvardas 
Radzevičius.

Kurorto transportas be garso 
ir aplinkos taršos

Naujieji elektriniai autobusai 
skirtingai nei įprastiniai, varo-
mi vidaus degimo varikliais, yra 
gerokai tylesni bei ekologiškes-
ni. Tai padeda sumažinti ne tik 
aplinkos, bet ir garso taršą, ke-
leiviniam transportui judant kas-
dieniais miesto maršrutais. Drus-

kininkų elektriniai autobusai bus 
lengvai atpažįstami dėl specia-
laus jų apipavidalinimo – elektrą 
ir žalumą simbolizuojancio dizai-
no bei ženklinti šūkiu „gryno oro 
kurortas“.

Elektriniai autobusai Druski-
ninkuose aptarnaus miesto bei 
priemiesčio maršrutus. Tikimasi, 
jog naujieji autobusai paskatins 
Druskininkų miesto gyventojus 
bei svečius palikti savo automobi-
lius namie ir prisidėti prie ekolo-
giško ir švaraus transporto gryno 
oro kurorte.

Druskininkuose pristatyti pirmieji elektriniai autobusai

Druskininkuose iškilmingai buvo pristatyti du nauji elektriniai autobusai / Druskininkų sa-
vivaldybės archyvo nuotrauka

Naujieji elektriniai autobusai skirtingai nei įprastiniai, varomi vidaus degimo varikliais, 
yra gerokai tylesni bei ekologiškesni / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Naujieji autobusai puikiai pritaikyti neįgaliesiems / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Savivaldybės vadovai domėjosi naujųjų autobusų privalumais, apžiūrėjo ir pateikė nemažai klausimų autobusus įrengusiems specialistams / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Birželio 10 d. Druskininkų 
amatų centre „Menų kalvė“ 
atidaryta paroda „Kūryba – 
raktas į gyvenimą“. Parodos 
autoriai – druskininkiečiai, 
savo gabumus ir gebėjimus 
atradę per užimtumo skatini-
mo ir motyvavimo projektą.

Druskininkų savivaldybė kar-
tu su Užimtumo tarnyba prie 
LR socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos, Alytaus miesto, 
Akmenės, Pagėgių, Panevėžio 
miesto ir Šilutės savivaldybių 
administracijomis ir 7 nevyriau-
sybinėmis organizacijomis nuo 
2020 m. įgyvendina iš Europos 
socialinio fondo lėšų finansuo-
jamą projektą „Užimtumo ska-
tinimo ir motyvavimo paslaugų 
nedirbantiems ir socialinę para-
mą gaunantiems asmenims mo-
delis“. Projekto tikslas – padėti 

nedirbantiems asmenims grįžti į 
darbo rinką ir aktyviai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime.

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija nuo praėjusių metų 
gruodžio organizuoja sociokul-
tūrines veiklas darbo ieškan-
tiems asmenims.

Projekto dalyviai lankė kerami-
kos, kalvystės, tapybos ant šil-
ko, taškavimo, netradicinių ža-
liavų panaudojimo ir gamybos, 
dirbinių iš odos gamybos užsi-
ėmimus.

Užsiėmimų metu 40 asmenų 
kūrė įvairius dirbinius, mokėsi 
laiko planavimo,  tobulino ben-
dravimo įgūdžius.

Profesionalių menininkų pa-
galba dalyviams pavyko sukur-
ti įspūdingus dirbinius.

Daiva Stoncelienė su dalyviais 
dirbo Viečiūnų bendruomenės 

centre ir per meną, kūrybą siekė 
stiprinti dalyvių pasitikėjimą sa-
vimi, labiau pažinti save.

Odos gamybos meistrė Viltė 
Gudzinskienė padėjo dalyviams 
sukurti gaminius iš odos.

Menininkės Rūta Burbulė ir In-
drė Svirskaitė atskleidė tapybos 
ant šilko bei keramikos paslap-
tis.

Antanas Vailionis Jovaišių 
bendruomenės centre užsiėmi-
mų „Netradicinių žaliavų panau-
dojimas ir gamyba“ metu, mokė 
dalyvius kurti produktus iš antri-
nių žaliavų.

Parodos atidaryme Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Marytė 
Sasnauskaitė padėkojo visiems 
už bendradarbiavimą spren-
džiant socialines problemas.

Užimtumo tarnybos Druskinin-
kų skyriaus vedėja Danutė Nau-
jalienė pasidžiaugė naujomis 
galimybėmis darbo ieškantiems 
asmenims.

Užsiėmimus vedę lektoriai pa-
sidalino savo patirtimi ir veiklų 
metu kilusiais iššūkiais. Meni-
ninkės Rūta Burbulė ir Indrė 
Svirskaitė įteikė dalyviams pa-

dėkas.
Projekto dalyvė Rožė Šavels-

kienė pasidalino savo pasieki-
mais ir dėkojo kalvystės meis-
trui Juozui Kavaliauskui už 
įkvėpimą planuodama toliau 
vystyti šią veiklą.

Paroda „Kūryba – raktas į gy-
venimą“ bus eksponuojama iki 
2022 m. birželio 25 d., kviečia-
me apsilankyti. 

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Atidaryta paroda „KŪRYBA – RAKTAS Į GYVENIMĄ“ - 
kviečiame apsilankyti

Menininkės atskleidė tapybos ant šilko, keramikos ir kitų menų paslaptis / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Profesionalių menininkų pagalba dalyviams pavyko sukurti įspūdingus dirbinius / Drus-
kininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkų kurortui itin 
svarbu estetinis aplinkos 
vaizdas – siekiame užtikrinti, 
kad visos teritorijos, taip pat 
ir privačios, esančios Druski-
ninkuose ir kaimiškosiose sa-
vivaldybės vietovėse, atrody-
tų tvarkingai.

Dėkojame žemių sklypų sa-
vininkams, tvarkantiems jiems 
priklausančias žemės valdas.

Tačiau pastebime, kad Drus-
kininkų savivaldybės teritorijo-
je dar yra apleistų, be priežiūros 
paliktų žemės sklypų – ragina-
me savininkus atsakingai su-
tvarkyti tokius  žemės sklypus: 
surinkti šiukšles, šienauti vejas, 
sutvarkyti želdinius, surinkti nu-
pjautas ar nukritusias šakas. 

Atkreipiame dėmesį, kad už 
nesitvarkymą yra numatyta 
administracinė atsakomybė.

Iki liepos 1 dienos nesutvar-
kius jums priklausančių sklypų, 
tiek fiziniams ir juridiniams as-
menims priklausantys žemės 
sklypai bus įtraukti į apleistų 

sklypų sąrašą.

Apleistų žemės sklypų sąra-

šas bus perduodamas Valsty-

binei mokesčių inspekcijai dėl 

padidinto 4 procentų žemės mo-

kesčio tarifo taikymo 2022 metų 
mokestiniam laikotarpiui.

Tad nelaukite paskutinės mi-
nutės, susitvarkykite jums pri-
klausančias teritorijas.

Kviečiame visus žemės sklypų 
savininkus sutvarkyti jiems 

priklausančias teritorijas

Atkreipiame dėmesį, kad už nesitvarkymą yra numatyta administracinė atsakomybė / Drus-
kininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Birželio 10-12  d. Leipalingio, Ri-
cielių, Viečiūnų bendruomenės 
kartu su Druskininkų vietos vei-
klos grupe atstovavo Druskininkų 
vardui Lietuvos kaimo bendruo-
menių sąskrydyje.

Į renginį, kuris kasmet vyks-
ta Karklėje, susirenka aktyviausi 
bendruomenininkai iš visos Lie-
tuvos.

Druskininkų bendruomenių ko-
mandą sudarė per 50 žmonių. Jie 
dalyvavo sportinėse, kūrybinė-
je rungtyse, šventinėje eisenoje. 
Druskininkų savivaldybės kaimo 
bendruomenių komandai sekė-
si puikiai: sporto rungtyje laimėta 
II vieta,  kūrybinėje rungtyje pa-
jūryje už meninę kompoziciją su 
Druskininkų pušelėmis taip pat iš-
kovota II vieta.

Gerųjų KPP projektų pavyzdžių 
konkurse „Sumani bendruomenė 

– pažangus kaimas“ apdovano-
ti net 3 Druskininkų savivaldybės 
kaimo bendruomenių projektai. 
Leipalingio miestelio bendruome-
nė gavo apdovanojimą už projek-
tą „Jotvingių šventė Leipalingy-
je“,  Ricielių kaimo bendruomenė 
- už projektą „Šviečiantis kaimas“, 
Neravų kaimo bendruomenė- už 
projektą „Neravų iššūkių takas“.

Druskininkiečiai sąskrydžio da-
lyviams taip pat paruošė sma-
gių užduočių. Lietuvos bendruo-
menininkai turėjo įveikti originalią 
rungtį su klumpėmis, įkalti vinį, 
sudėlioti iš pagaliukų Mažosios 
Lietuvos kultūros sostinės Leipa-
lingio vardą. 

Renginį kasmet organizuoja Lie-
tuvos kaimo bendruomenių są-
junga.

Druskininkų VVG informacija

,,Neleisk man nieko pamiršti:/
Tegul pasilieka visa, kas buvo/
dovanota ir atimta“, – deklamavo 
,,Atgimimo“ mokyklos mokiniai .

Prie Ratnyčios bažnyčios  , kaip 
ir kasmet, buvo minima Birželio 
14-oji – diena, kuomet 1941 m. 
prasidėjo trėmimai į Sibirą.

Šią Gedulo ir vilties dieną ,,At-
gimimo“ mokyklos Tolerancijos 
centras, vadovaujamas mokyto-
jos  Lijanos Lukošiūnienės, dar 
sykį atvertė skausmingą mūsų is-
torijos lapą. Kalbėdama minėjimo 
pradžioje, ji priminė tragišką sta-
tistiką – tądien, palikę numylėtos 
Lietuvos laukus, buvo išvežti net 
17 tūkstančių 552 žmonės...Todėl 
šiųmečio renginio simbolis – Vil-
ties gėlė.

Pasipuošę plazdančiomis su-
knelėmis, su lauko gėlių puokš-
tėmis mokiniai skaitė tekstus, ku-
riais priminė  skaudžią tremtinių 

dalią,  atimtą vaikystę, jaunystę ir 
... gyvenimą.

Todėl jautriai nuskambėjo ir 
mintis, kad ne visiems teko laimė 
sušokti mokyklinį valsą. Mokyto-
jos Valės Šmitienės mokinukės- 
tarsi Vilties gėlės-sukosi užbu-
riančio valso ritmu...Visi galėjo 
mintimis nusikelti į vasarą prieš 
81 metus. Tokia liūdna sukaktis 
minima šiemet.

Minėjime skambėjo mokinių ir 
suaugusiųjų atliekamos dainos. 
Mokytojai Daliai Urniežienei pri-
tariant kanklėmis, liejosi ilgesin-
ga „Oi, sakalėli, kur tu skrajoji,/gal 
tėviškėlėn žineles nešioji...“ dai-
na. O „Tremtinių ir politinių kali-
nių“ choro, vadovaujamo gerbia-
mos Antaninos Laurenčikienės, 
atliekamos dainos nukėlė į toli-
mą, bet nepamirštą tremčių is-
toriją. Anot choro vadovės, nėra 
šeimos, kuri tuomet vienaip ar ki-

taip nebūtų nukentėjusi...
„Atgimimo“ mokyklos mokiniai 

apdovanojo minėjimo dalyvius 
pačių gamintais atvirukais ir gra-
žiomis lauko gėlių puokštėmis.

Druskininkų Tremties ir rezis-
tencijos muziejaus vyr. muzieji-
ninkė Rugilė Lesniauskaitė įteikė 
atminimo dovanėles Tolerancijos 
centro vadovei Lijanai Lukošiū-
nienei ir kitiems prisidėjusiems 
prie šio renginio.

Prasmingai paminėta Birželio 
14 - oji – svarbi diena lietuvių  tau-
tai. Tikėkimės , kad mūsų taikaus 
dangaus nesudrums nerimstan-
tys istorijos vėjai, o Lietuvos lau-
kuose ir toliau žydės Vilties gė-
lės...

Vaiva Gintutienė, 
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių 
kabos ir literatūros mokytoja, 

metodininkė

Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu, mokėtino pradinio įnašo dydžiu, sąskaitos numeriu, į 
kurį turi būti pervedamas pradinis įnašas, ir kitomis konkurso sąlygomis gali susipažinti savivaldybės 
tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje Veiklos sritys-> Licencijų, leidimų išdavimas -> Savi-
valdybės turto nuomos konkursai.

Į konkursą dalyviai kviečiami registruotis nuotoliniu būdu, prašymą registruoti konkurso dalyviu ir ki-
tus dokumentus siunčiant elektroninio pašto adresu: algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt.

Prašymai priimami iki 2022 m. birželio 20 dienos 12:00 val.

Konkurso pradžia – 2022 m. birželio 21 d., 10:00 val.
Konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programa. Nuoroda į konkursą ir prisi-

jungimo duomenys užregistruotiems konkurso dalyviams bus pateikti el. paštu. 

Papildoma informacija apie konkursą teikiama tel. (8-313) 591 58, mob. +370 646 383 02 arba el. p. 
algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 
turto, skirto prekybai iš / nuo laikinųjų įrenginių ir 

paslaugoms teikti, viešą nuomos konkursą

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje – druskininkiečių sėkmė

Vilties gėlės tremtiniams atminti

Minėjime skambėjo mokinių ir suaugusiųjų atliekamos dainos / Roberto Kiesieliaus nuo-
trauka

Kūrybinėje rungtyje pajūryje už meninę kompoziciją su Druskininkų pušelėmis taip pat iškovota II vieta/ Druskininkų VVG archyvo nuotrauka
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Šia stovyklą organizuo-
ja „Atgimimo“ mokykla.  
Antrąją stovyklą jauniesiems 
ukrainiečiams organizuoja 
„Lions“ moterų klubas“, – pasa-
kojo J.Šimonis.  

Stovyklautojai su KaYra 
kurs miuziklą

Paklausta, ar šiemet bus išskir-
tinių stovyklų, A.Nedzinskienė 
išskyrė aktorės ir dainininkės 
Kristinos Radžiukynaitės (Ka-
Yros) organizuojamą stovyklą, 
kurios metu bus mokoma tea-
tro, muzikos ir šokio paslapčių, 
o pagrindiniu finaliniu akcentu 
taps pastatytas vaikų miuziklas. 

„Tai ilgesnė stovykla, turinti in-
telektualų tikslą. Džiaugiamės, 
kad Kristina tam pasiryžo ir tiki-
me, kad ji tikrai surinks vaikus. 
Šioje stovykloje bus daug profe-
sionalumo, jos dėstytojai bus su 
gilia profesine patirtimi ir gerai 
Lietuvoje žinomi žmonės. Sma-
gu, kad ji nusprendė šią stovy-
klą organizuoti Druskininkuo-
se. Gal jos kaina ir didesnė, bet 
profesionalumo faktorius labai 
svarbus. Ten bus surinkta aukš-
tos kvalifikacijos vadovų ko-

manda, tai bus nacionalinio ly-
gmens stovykla“, – džiaugėsi 
A.Nedzinskienė. 

Iš naujų stovyklų, kurios orga-
nizuojamos šiemet,  pašnekovai 
paminėjo jogos ir užsienio kalbų 
stovyklas.  

Savivaldybė skiria 100 eurų 
krepšelį

Ar brangu išleisti vaiką į sto-
vyklą?  Stovyklų korodinatoriai 
sakė, jog stovyklos, kurios vei-
kia tik dieną, o vaikai sugrįž-
ta nakvoti į savo namus, yra pi-
gesnės,  stovyklos su nakvyne 
– brangesnės. O stovyklos, ku-
rias organizuoja garsūs Lietu-
vos žmonės – dar brangesnės.

Turint galvoje, kad Druskininkų 
miesto savivaldybė, miesto gy-
ventojų vaikams, dieninėms sto-
vykloms skiria 100 Eur krepše-
lį, kurį galima panaudoti dviems 
stovykloms po 50 Eur, arba 100 
Eur vienai naktinei stovyklai, tai 
tėvams tai nebus didelė finansi-
nė našta. 

„Stovyklų kainos svyruoja nuo 
50 iki 300 eurų, vidurkis apie 
100 eurų. Manau, jog tėvai savo 
lėšomis galės prisidėti, yra pa-

kankama pasiūla, puikus, kai-
nos, kokybės ir tematikos santy-
kis. Stovyklose bus daug įdomių 
veiklų, tai nebus tik vaikų prie-
žiūra“, – sakė A.Nedzinskienė.

Jos teigimu, visose stovyklose 
vaikai bus maitinami, apdrausti, 
vyks gausybė edukacijų, joms 
turi būti skirta ne mažiau kaip 
50 proc. biudžeto. Stovyklų įvai-
rovė yra labai plati, tai –  spor-
tinės, meninės, kūrybinės, svei-

kos gyvensenos, technologijų,  
eksperimentinės stovyklos. 

„Mes pasirengėme stovyklų 
sezonui, atlikome vaikų apklau-
są, kokių stovyklų jie norėtų.  
Aktyviai viešinome informaciją 
apie stovyklas. Tėvai, kuriems 
tai aktualu, susidomėjo ir rezer-
vavo savo atžaloms vietas sto-
vyklose.  Į stovyklas eina tie vai-
kai, kurie turi įgūdžių čia ateiti, 
kuriems čia patinka, tai – sto-

vyklų fanatai. Naujų vaikų la-
bai daug nebūna, eina tie patys. 
Nauji stovyklautojai –priešmo-
kyklinukai, kurie laukia, kada 
ateis laikas jiems keliauti į sto-
vyklą. Esu tikra, kad šią vasarą 
vaikams Druskininkuose bus la-
bai linksma““, – sakė JUC direk-
torė.

Visa informacija apie 
vasaros stovyklas:  

www.juc.lt/stovyklos

Atkelta iš 1 psl.

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotoja:

“Kadangi pagaliau baigėsi karantino diktuoti apri-
bojimai, vaikai šią vasarą galės mėgautis visaverčiu 
bendravimu su savo bendraamžiais.  Labai svarbu 
jiems vasarą gerai pailsėti, turiningai praleisti laiką 
ir sustiprėti. Druskininkai šią vasarą vaikams siūlo 
ypač daug ir įvairių stovyklų, dar daugiau nei pernai 
–pagal kiekvieno vaiko pomėgius, norus ir pagei-
davimus. Galima pasirinkti meninės pakraipos, taip 
pat sporto, edukacines ir aktyvaus polsio stovyklas.  
Savivaldybė nuoširdžiai rūpinasi vaikų poilsiu ir pa-
deda tėvams mažinti finansinę šių stovyklų lankymo 
naštą,  kompensuodama dalį poilsio kainos. Norime, 
kad rugsėjį jaunieji druskininkiečiai ir kurorto svečiai 
sugrįžtų į klases sveiki ir pailsėję”. 

Aušra Nedzinskienė: „Šią vasarą vaikams  
Druskininkuose bus labai linksma“

Stovyklų įvairovė yra labai plati, tai –  sportinės, meninės, kūrybinės, sveikos gyvensenos, technologijų,  eksperimentinės stovyklos. / Nuotraukos iš JUC archyvo
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Laimutis Genys

Jau du dešimtmečius drus-
kininkiečiai, kurorto svečiai, 
Lietuvos meno bendruomenė 
neįsivaizduoja vasaros garsiau-
siame šalies kurorte be menų 
festivalio „Druskininkų vasara 
su M. K. Čiurlioniu“. Prieš de-
vyniolika metų šį muzikos ir kitų 
menų festivalį pradėjęs Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas išaugino 
jį iki aukščiausio prestižo meno 
šventės. Jos organizavimą per-
nai perėmęs Druskininkų kultū-
ros centras šiemet vėl kviečia į 
jubiliejinį – jau dvidešimtąjį fes-
tivalį „Druskininkų vasara su M. 
K. Čiurlioniu“.  

Kuo ypatingas šių metų festi-
valis? Kaip teigia organizatoriai, 
šįmet menų šventėje bus daug 
svečių iš užsienio, taip pat ne-
mažas būrys talentingo jauni-
mo, kuriam ir buvo šiemet tei-
kiamas prioritetas. Festivalio 
programa sudaryta bendradar-
biaujant su Lietuvos nacionali-
ne filharmonija, Pažaislio muzi-
kos festivaliu.  

Pristatys įvairiaspalvę pro-
gramą

Festivalio koncertai vyks net 
penkiose kurorto erdvėse – 
Druskininkų bažnyčioje, M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos sa-
lėje, K. Dineikos sveikatingumo 
parke, Druskininkų miesto mu-
ziejuje, Pramogų aikštėje.  

Be tradicinės klasikinės muzi-
kos atlikėjų ir kūrinių šįmet fes-
tivalyje skambės Lietuvoje ir už-
sienyje gerai žinomų gitaros 
virtuozų – „Baltijos gitarų kvar-
teto“ muzika. Išgirsime neįpras-
tu būdu – klasikinėmis gitaromis 
– atliekamus M. K. Čiurlionio 
kūrinius, taip pat galėsime mė-
gauti garsiausių Lietuvos perku-
sininkų kolektyvo „Giunter Per-
cussion“ atliekamais originaliais 
kūriniais. 

Klausytojams bus pasiūlyta 
netikėtas smuikininkės Ilonos 
Klusaitės, garsaus saksofoni-
ninko Petro Vyšniausko ir su-
tartinių giedotojų grupės Kau-
no kultūros centro „Satutalas“ 
koncertas – S.Bacho solinių 
kūrinių smuikui, džiazinių sak-
sofono improvizacijų ir lietuvių 
liaudies sutartinių derinys. Pro-
gramos „Ant sidabro tilto“ idėja 
– sugretinti skirtingų laikotarpių, 
kultūrų, šalių polifoninę muziką, 
atskleidžiant dieviškumo pra-

dą žmogaus kūryboje. Atlikėjai 
kviečia klausytojus pasivaikš-
čioti tuo ypatingu sidabro tiltu ir 
patirti vidinės ramybės bei har-
monijos šviesą.

Kaip visada nustebinti keti-
na druskininkietė pianistė Guo-
da Gedvilaitė-Gohle, kviečian-
ti į susitikimus Claros Shumann 
salone. Čia Guoda su savo mu-
zikiniais kolegomis E. Dvario-
naite, R. Zubovu ir P. Anders-
sonu įsikūnys į garsius praeities 
meno veikėjus ir kurs teatrali-
zuotus muzikinius stebuklus. 

Jubiliejiniame festivalyje ne-
trūks ir aukštos prabos klasi-
kinio muzikavimo bei vokalinių 
šedevrų. Druskininkiečiai ir ku-
rorto svečiai turės unikalią gali-
mybę išgirsti ugningojo fortepi-
jono virtuozo Alexanderio Paley, 
gyvenančio tarp Niujorko, Pary-
žiaus ir Vilniaus, suburto kolek-
tyvo „Paleasis“ koncertą.

Tradiciškai sulauksime legen-
dinio Čiurlionio kvarteto pasi-
rodymo, kuriame dalyvaus ir 
jauna, talentinga Nacionalinio 
operos ir baleto teatro solistė 
Aistė Pilibavičiūtė, kuri pernai, 
koncertuodama Druskininkuo-
se su Vilniaus kvartetu, sulaukė 
galingo furoro.

Koncertuos atlikėjai iš už-
sienio

Kalbant apie svečius iš užsie-
nio, derėtų paminėti pirmą kar-
tą Lietuvoje viešintį lenkų – jau-
nų ir labai talentingų muzikantų 
– kolektyvą „Baltic Neopolis Or-
chestra“, kuris pristatys lenkų 
klasikinės ir muzikos kūrinius 
bei muzikinį lenkiškos muzikos 
popuri.

Pirmą kartą Druskininkuose 
viešės tarptautinė jaunų mer-
ginų muzikančių komanda „Or-
gaVoce“: lietuvė vargonininkė 
ir dvi solistės – italė ir armėnė. 
Jos pristatys programą, kurios 
pavadinimas „ Keičiant stereoti-
pus“ daug ką pasako.

Festivalyje išgirsime ir jauno 
muzikantų kolektyvo – fortepi-
joninio trio „Meta“ – koncertą, 
taip pat vargonininkės Dianos 
Encienės ir jos kolegų – solis-
tės A.Krikščiūnaitės ir voltornos 
virtuozo E.Stanelio pasirodymą.

Tradiciškai festivalio uždary-
mas vyks rugsėjo 22-ąją, per 
M. K. Čiurlionio gimtadienį. Fes-
tivalį vainikuos žinomas kame-
rinis choras „Polifonija“, savo 

profesionalumu ir programos 
įvairove garsėjantis ne tik Lietu-
voje, bet ir užsienyje.

O iškart po Joninių, birželio 
25-ąją, visi kviečiami į festiva-
lio pradžios renginius. Simboliš-
kai gėlių padėjimu prie paminklo 
bus pagerbtas M. K. Čiurlionio 
atminimas, iškilmių metu bus 
apdovanoti fotografijos konkur-
so „Asociatyvi fotografija pa-
gal Čiurlionį“ nugalėtojai, kurių 
reto pastabumo darbai vėliau 
bus eksponuojami Druskininkų 
kultūros centro virtualioje gale-
rijoje. Atidarymo renginys vyks 
Druskininkų bažnyčioje, kur 
koncertą „Nuostabusis amžius“ 
surengs Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos kamerinis ansam-

blis „Musica humana“ su garsių-
jų solistų šeima – Kristina Zmai-
laite ir Edmundu Seiliumi.

Vyks ir kitokių veiklų
Kaip teigė Druskininkų kultū-

ros centro direktorė Rimutė Vi-
niarskaitė, muzikinę festivalio 
dominantę papildys meninių ir 
dokumentinių filmų programa. 

„Praėjusio festivalio metu ro-
dėme filmus apie užsienio meni-
ninkus. Šįmet daugiau dėmesio 
skirsime filmams apie Lietuvos 
kūrėjus, juos rodysime artėjant 
rudeniui“, – sakė R. Viniarskai-
tė.

Pasak vadovės, Druskininkų 
amatų centre „Menų kalvė“ vyks 
stovykla su M. K. Čiurlionio dva-
sia, Druskininkų M. K. Čiurlio-

nio meno mokykla rengia pie-
šinių konkursą M. K. Čiurliono 
kūrybos tematika, kurio nugalė-
tojus apdovanos Kultūros cen-
tras.  Taip pat rudenį planuo-
jama rengti paskaitų ciklą apie 
genijaus kūrybos ir pasaulėjau-
tos aspektus. 

Kultūros centro direktorė pri-
minė, jog vyksta ir asociatyvios 
fotografijos konkursas pagal M. 
K. Čiurlionio kūrinius. „Kviečia-
me žmones siųsti savo dary-
tas originalias nuotraukas, ku-
rios asocijuojasi su tam tikrais 
M. K. Čiurlionio paveikslais. Pa-
sibaigus konkursui, bus sureng-
ta virtuali paroda ir apdovanoti 
nugalėtojai“, – pasakojo R. Vi-
niarskaitė. 

Jubiliejinis festivalis dvidešimtąjį kartą pakvies prasmingai 
vasaroti su M. K. Čiurlioniu 

Atidarymo renginys vyks Druskininkų bažnyčioje, kur koncertą „Nuostabusis amžius“ surengs Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“ su garsiųjų solistų šeima – Kristina Zmailaite ir Edmundu Seiliumi

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras:
„Jau 20 metų vasarą Druskininkuose pasitinkame itin skambiu 

akordu – tarptautiniu menų festivaliu „Druskininkų vasara su M. 
K. Čiurlioniu“. Tai ypatingai stiprus, aukšto meistriškumo ir dau-
gybės dėmesio sulaukiantis renginys. Festivalį neabejotinai ga-
lima vadinti ne tik Druskininkų, bet ir Lietuvos kultūrinio gyveni-
mo vizitine kortele. 

Net tris mėnesius trunkantis festivalis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“ turi ypatingą aurą, išsiskiria savo rafinuotumu ir 
elegancija, puikiai įsilieja į bendrą Druskininkų kultūrinį gyveni-
mą, papildo jį ir praturtina. 

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Druskininkai kasmet įprasmi-
na didžiojo Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio kūrybą, prime-
na apie jo gyvenimą, leidžia naujai pajusti čiurlioniškąją dvasią 
ir drąsina patiems kurti. 

Linkiu, kad jubiliejinis XX Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ ras-
tų kelią į jūsų širdis, praturtintų meninę patirtį, dovanotų įsimintinas akimirkas,  įkvėptų ir puoselėtų 
vidinę kultūrą“. 

Liucija Stulgienė, festivalio sumanytoja, Lietuvos muzikų rė-
mimo fondo vadovė: 

„Pradėdama organizuoti festivalį „Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“  ieškojau dvasinių patirčių sau, bet buvau pasiryžusi ir 
tai sąžiningai vykdžiau – dalintis šiais neįkainuojamais pasaulio di-
džiųjų muzikų sukurtais turtais su druskininkiečiais, gausiais ku-
rorto svečiais. 

 Festivalio sėkmė priklausė nuo dalykiškos, geranoriškos Drus-
kininkų savivaldybės vadovų, Tarybos narių, kultūros, švietimo įs-
taigų, vėliau ir bendražygiais tapusių verslo, visuomeninių organi-
zacijų, eilinių druskininkiečių – buvusių ir tapusių meno mylėtojais 
– paramos. 

Sukurti pirmojo festivalio (2003 m.) „Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ koncepciją man per visą Muzikų rėmimo fondo veiklos 
etapą buvo pats sunkiausias uždavinys. Pagrindiniais talkininkais tapo muzikologas V. Juodpusis ir 
kultūrologė L. Armonaitė.

Per 18 metų surengti 774 simfoninės, kamerinės, sakralinės muzikos koncertai, 18 autorinių muzi-
kos vakarų, surengtos 45 M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų, šiuolaikinių dailininkų darbų parodos, 12 
knygų, kitų leidinių apie M. K. Čiurlionį pristatymai. Festivalio koncertuose dalyvavo per 3400 žy-
miausių Lietuvos muzikų, talentingų jaunųjų atlikėjų. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės kartu su druskininkiečiais, kad festivalis peržengė Druskininkų ribas, 
tapo žinomu Lietuvoje ir daugelyje pasaulio šalių. 

Prisiminę svarbiausias 18 Festivalių veiklas (2003-2021) ir pasidžiaugę, kad jo organizavimas ir pa-
vadinimas nuo 2021 m. perduotas į patikimas, kūrybingai dirbančio Druskininkų kultūros centro ran-
kas (tai patvirtino jau surengtas XIX festivalis), linkime jo rengėjams išsaugoti gerąsias festivalio tra-
dicijas, praturtinti jo programą ryškiausiais kūrėjų darbais įvairiose meno srityse“.
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Užsakymo Nr. MDR-359-01

Viešoji įstaiga Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mo-
kymo centras „Dainava“ kar-
tu su Augustovo Ilgalaikės 
globos namais įgyvendina 
projektą „Bendri veiksmai 
siekiant sumažinti tarpvalsty-
binę grėsmę sveikatai“. Pro-
jekto Nr. LT-PL-5R-365. Pro-
jektas finansuojamas Interreg 
V-A Lietuvos-Lenkijos ben-
dradarbiavimo programos 
(4 prioritetas „Valdžios insti-
tucijų ir suinteresuotųjų su-
bjektų institucinių gebėjimų 
stiprinimas ir veiksmingas 
viešasis administravimas“) 
lėšomis. Projekto tikslas – 
sustiprinti administracinius 
ir institucinius gebėjimus tar-
pvalstybinių grėsmių sveika-
tai, tokių kaip COVID-19 ar pa-
našių, valdymui. 

Psichologai pripažįsta, kad ko-
ronaviruso krizė visiems pažėrė 
daug stresą keliančių veiksnių. 
Pavyzdžiui, nuolatinę baimę už-
sikrėsti virusu, pokyčius gyveni-
me, neužtikrintumą dėl ateities, 
kontaktų su kitais žmonėmis ri-
bojimą, artimųjų netektis. Nors 
sudėtingu metu visi šie jaus-
mai yra natūralūs, manoma, 
kad kai kuriems asmenims su-
sidūrimas su viruso keliamais 
iššūkiais tapo rimtų psichologi-
nių problemų priežastimi. Bū-
tent prisitaikymo sunkumai ar 
net padidėjusi adaptacijos sutri-
kimo rizika COVID-19 pandemi-
jos metu žmonėms kėlė didelių 
psichologinės sveikatos iššū-
kių. Niekas nesitikėjo tokio pla-
taus masto ribojimų, todėl nie-
kas ir nebuvo pasiruošę staiga 
užklupusiai pandemijai. Pra-
džioje buvo daug nežinomybės 
ir sumaišties, be to, svarbu pa-
minėti, kad anksčiau nebuvome 

pratę tiek daug laiko praleisti 
besiizoliuodami ar prie ekranų. 
Žmonės patyrė daugiau psichi-
kos sunkumų, tokių kaip depre-
sija, nerimas, padidėjusi savižu-
dybės rizika. 

Pažymėtina, kad asmens psi-
chologinė gerovė priklauso ir 
nuo artimųjų savijautos bei si-
tuacijos šeimoje, kuri pande-
mijos laikotarpiu taip pat galė-
jo būti nestabili ir pažeidžiama. 
Tad siekiant sumažinti patiriamą 
stresą bei užtikrinti personalo 
bei gyventojų emocinę sveika-
tą, Centre „Dainava“ organizuo-
ti psichologiniai mokymai „Emo-
cinė sveikata pandemijos metu“ 
bei praktiniai jogos treniruočių 
mokymai „Kaip padėti sau pan-
demijos metu“. Per mokymus 
medicinos personalas ir gy-
ventojai buvo mokomi metodi-
kų. kaip sumažinti stresą, atsi-
žvelgiant į asmens fiziologines 
ir emocines savybes.

Prisitaikant gyventi krizių lai-
kotarpiu, itin svarbus tampa 
žmogaus emocinis intelektas. 
Pagrindiniais asmeninio efek-
tyvumo principais norime pasi-
dalinti su „Mano Druskininkai“ 
skaitytojais. 

Emocinis intelektas – tai su-
gebėjimas įžvelgti savo ir kitų 
emocijas, matyti jų skirtumus 
bei panaudoti šią informaciją 
savo mąstymo ir veiksmų regu-
liavimui (Salovey, Mayer, 1990). 

Emocinio intelekto kompo-
nentai (17)

1. Gebėjimas tenkinti bazinius 
emocinius poreikius – saugu-
mo, dėmesio, autonomijos, pri-
vatumo, santykių, tobulėjimo.

2. Gebėjimas gyventi, vado-
vaujantis asmeninėmis vertybė-

mis.
3. Savivertė – gebėjimas be-

sąlygiškai priimti ir vertinti savo 
asmenybę.

4. Pagarba kitiems – gebėji-
mas besąlygiškai priimti ir ver-
tinti kitų asmenybę.

5. Emocinis savęs suvokimas.
6. Emocinis kitų suvokimas.
7. Gebėjimas valdyti stresą.
8. Pozityvumas – gebėjimas 

išlikti optimistiškai realistišku.
9. Pusiausvyra – gebėjimas 

optimaliai paskirstyti turimus 
resursus (laiko, energijos) įvai-
rioms gyvenimo sritims.

10. Gebėjimas valdyti poky-
čius.

11. Autentiškumas – gebėji-
mas išlikti savimi skirtingose so-
cialinėse situacijose.

12. Aktyvi refleksija – gebėji-
mas aktyviai mokytis iš savo as-
meninės patirties.

13. Pasitikėjimas – gebėjimas 
optimaliai pasitikėti kitais.

14. Gebėjimas valdyti konflik-
tus.

15. Atvirumas – gebėjimas 
atvirai reikšti savo mintis ir jaus-
mus.

16. Gebėjimas bendradarbiau-
ti su kitais.

17. Parama – gebėjimas efek-
tyviai padėti ir palaikyti kitus.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Būti geriausiu sa-
vimi: pasitikėjimas savimi; au-
tentiškumas; drąsa; aistra; 
laikysena; elgsena; kalba.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Ilgalaikis pasitikėji-
mas: mankšta, sportas, fizinis 
darbas ir  kiti fiziškai aktyvūs už-
siėmimai padeda sustiprinti or-
ganizmą; nedirbkite be pertrau-
kų iki išsekimo; tvirtinkite viltį ir 

optimizmą – suraskite motyvų; 
nekeikite likimo ar savo prigim-
ties, nesigraužkite dėl savo trū-
kumų, bet pamėginkite juos iš-
taisyti; kantrybė, atlaidumas, 
pagarba, dėkingumas ir meilė, 
padeda gyventi darnoje su sa-
vimi ir Dievu – kaip Jį besuvok-
tumėte.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Savęs pateikimas. 
Autentiškumas.

Žmogaus autentiškumas – 
tai gebėjimas pasakyti kitiems, 
kas esate ir tuo pat metu jaus-
ti ir suvokti aplinkiniams daromą 
poveikį

Jūsų vertybės ir jūsų stilius.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Drąsa. Aistra: protin-
ga rizika; iššūkis; požiūris, nuo-
monė ir įsitikinimų gynimas; 
spontaniškumas ir aistra; ener-
gija ir užsidegimas.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Elgsena: išvaizda, 
įspūdis ir vertinimas; gardero-
bas; kūno laikysena; trauka ir 
energijos valdymas.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Savęs pateikimas. 
Laikysena

Aktyvi laikysena: budrumas, 
atidumas aplinkai; gebėjimas 
labai tiksliai suvokti savo pojū-
čius; vidinės ir išorinės energi-

jos sužadinimas; intuicijos nau-
dojimas.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Laikysena:

• Intymi zona – apie 15-46 cm 
nuo žmogaus. Šioje zonoje gali 
būti tik emociškai artimi žmo-
nės; 

• Asmeninė zona – apie 46-
120 cm nuo žmogaus. Tokia dis-
tancija yra optimaliausia darbe; 

• Socialinė zona – 1,2-3,6 m. 
Tai tinkamiausias atstumas ofi-
cialioje aplinkoje. Kuo grupė di-
desnė, tuo atstumas didesnis; 

• Visuomeninė zona – nuo 
3,6 m. Toks atstumas efekty-
viausias bendraujant su grupe 
žmonių.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Balso galimybės.

Balso tembras, garsumas, to-
nas ir aukštis veikia ir atspindi 
žmogaus emocinę būseną.

Balsas: padeda padidinti su-
pratimą tarp bendraujančių; 
daro norimą įtaką auditorijai; di-
dina komunikacijos efektyvumą; 
rodo atsparumą stresui, galimy-
bes valdyti emocijas.

Asmeninio efektyvumo pa-
grindas. Kalba: Jums derantis 
balsas (Psichodinaminė balso 
treniruotė); Jums derantis žody-
nas.

Socialinė – psichologinė kompetencija

Emociniai įgūdžiai Kognityviniai įgūdžiai Elgesio įgūdžiai

Gebėjimas atpažinti ir įvardinti 
jausmus; Empatija;  
Gebėjimas suvaldyti jausmus; 
Atsparumas stresui;  
Gebėjimas atskirti poelgius nuo 
jausmų;  
Gebėjimas suvaldyti impulsus; 
Gebėjimas įvertinti jausmų inten-
syvumą.

Teigiamos nuostatos;  
Gebėjimas suprasti kito žmogaus 
perspektyvą;  
Elgesio normų išmanymas;  
Adekvatus savęs suvokimas;  
Vidinis dialogas;  
Gebėjimas spręsti problemas.

Verbalinio elgesio įgūdžiai;  
Elgesys, paremtas emociniais ir 
kognityviniais įgūdžiais; 
 Neverbalinio elgesio įgūdžiai.

Socialinė – psichologinė kompetencija (pagal D. Goleman):

Įgyvendintas projektas, galintis sumažinti tarpvalstybinę  
grėsmę sveikatai

Centras „Dainava“ kartu su Augustovo Ilgalaikės globos namais įgyvendina projektą „Bendri veiksmai, siekiant sumažinti tarpvalstybinę grėsmę sveikatai“/ Centro „Dainava“ archyvo nuotraukos

Samodzielny Publiczny Zespόł Zakładόw 
Opieki Długoterminowej w Augustowie
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir 
naujienų portale  www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos tel. 8 646 27272  
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 
„Mano Druskininkai“!

Druskininkai šią vasarą 
tampa itin skambiu kurortu 
– nuo gegužes 27 d. čia var-
tus atvėrė gyvos muzikos er-
dvė „Tech Spa Terasa“. Pagal 
pavadinimą nesunku nuspė-
ti, kad koncertų erdvė įsikūrė 
būtent „Tech Spa“ kieme – M. 
K. Čiurlionio g. 46. Muzikinę 
programą kuruojantis „Damn 
Good“ kolektyvas čia jau su-
planavo ryškiausių Lietuvos 
roko bei popmuzikos atlikė-
jų pasirodymus ir žada ko-
kybiškus koncertus visą va-
sarą.

„Nuo didžiųjų miestų iki Drus-
kininkų – vos pusantros valan-
dos kelio, tačiau nujautėme, 
kad ir vietiniams gyventojams, 
ir savaitgalio poilsiui atvykstan-
tiems žmonėms pramogų čia 
trūksta. Pasiryžome tai ištaisyti. 
Programoje numatėme ir daug 
jaunimui aktualių, alternatyvių 

grupių, kurios dar nė karto ne-
koncertavo Druskininkuose“, – 
kalbėjo „Damn Good“ vadovė 
Aistė Naveckaitė.

Jaukioje terasoje gyvos mu-
zikos koncertai vyks kone kie-
kvieną savaitgalį. Visų kortų 
organizatoriai kol kas neatsklei-
džia, tačiau jau pažada „G&G 
Sindikato“, „Saules kliošo“, Ga-
brielės Vilkickytės, Lino Ado-
maičio ir daugybės kitų publikos 
numylėtinių pasirodymus.

„Druskininkuose gimiau ir už-
augau. Pamenu tėčio koncertus 
senoje vasaros estradoje, ku-
rioje pasiklausyti muzikos susi-
rinkdavo gausybė žmonių. Čia 
1998 m. vyko ir garsusis „Šo-
kių maratonas“. Muzikinės vie-
tos čia trūko, ir ši mintis galvoje 
sukosi jau kurį laiką. „Tech Spa“ 
kiemelis buvo puiki vieta reali-
zuoti šią idėją ir užpildyti tylius 
vasaros savaitgalius. Tikime, 

kad čia muzika gros ne vieną 
sezoną“, – sakė „Tech Spa“ va-
dovė Justina Lekavičienė.

Trečiadieniais-sekmadieniais 
čia taip pat kviečia apsilankyti 
baras „Wingis“ bei meksikietiš-
ko maisto furgonas „El Pablo“, o 
apsistojantieji „Tech Spa“, bilie-
tus į savaitgalio koncertus prie 
durų galės įsigyti su 50 proc. 
nuolaida.

Nerimaujančius dėl ramybės, 
koncertų organizatoriai pati-
kina – muzika miegoti netruk-
dys. „Koncertai vyks tik iki 22 
valandos, o vakarėlių, privačių 
švenčių ar didžėjų pasirodymų 
programoje nenumatome, tad 
nakties metu tikrai bus ramu“, – 
teigė A. Naveckaitė.

„Facebook“ – https://www.
facebook.com/techspaterasa

„Instagram“ – https://www.
instagram.com/techspaterasa/

Druskininkuose – koncertai po atviru 
dangumi kiekvieną savaitgalį

Jaukioje terasoje gyvos muzikos koncertai vyks kone kiekvieną savaitgalį / Manto Repečkos nuotraukos

Užsakymo Nr. MDR-359-02
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Po dviejų metų pertraukos 
gydytojas endokrinologas, 

skydliaukės ligų specialistas 
med. dr. Vygantas Šidlauskas 

grįžta ir konsultuoja birželio 
25 d. „Antėjos“ klinikoje, 

Druskininkuose,  
T. Kosciuškos g. 12. 

Atliekami echoskopijos, skydliaukės aspiracinės 
punkcijos ir hormonų tyrimai. 

Registracija tel. 8 661 02610

Naisių vasaros teatro ukrainiečių aktorių trupė „Nezazemleni“ 
kviečia į spektaklį „Karo spiralė“.  

Birželio 17 d. (penktadienį), 18 valandą,  
Druskininkų Jaunimo užimtumo centre (JUC‘e).  

Spektaklis nemokamas.

Septintus metus veiklą vyk-
dantis Vaikų ir jaunimo spor-
to klubas “Drusportus’, po-
puliarina vaikų ir jaunimo 
fizinio aktyvumo veiklas bei 
patrauklų komandinį žaidi-
mą – tinklinį. Sportinio pasi-
rengimo proceso efektyvu-
mą, kokybę ir įgytus įgūdžius 
galima pasitikrinti tik per var-
žybas su panašaus amžiaus 
grupės sportininkais Lietu-
voje ir už jos ribų. Daugelį 
metų dalyvavimas draugiš-
kose varžybose buvo gali-
mas tik sportininkų tėvelių ar 
kurorto verslininkų paramos 
dėka.

Lietuvos Respublikos švieti-
mo, mokslo ir sporto ministe-
rija 2019 m. vasario 19 d. pa-
skelbė 2019 m. kvietimą teikti 
paraiškas sporto projektams, 
finansuojamiems Sporto rėmi-
mo fondo lėšomis. Kvietimas 
buvo  skelbiamas finansuo-
ti šioms 4 sporto projektų vei-
klų sritims, kurias administruoja 
Švietimo mainų paramos fon-
das (ŠMPF): fizinio aktyvumo 
skatinimas, sporto inventoriaus 
ir įrangos įsigijimas, sporto ren-
ginių organizavimas, kvalifikaci-
jos tobulinimas.

VšĮ Vaikų ir jaunimo spor-
to klubas „Drusportus“ paren-
gė ir konkursui pateikė paraišką 
projektui „Tinklinio, olimpinės 
sporto šakos plėtotė Druski-
ninkų savivaldybėje“, projek-
to Nr.SRF-FAV_2019-1-0249. 
Rengiant projektą, buvo numa-
tyta, jog jame dalyvaus Drus-
kininkų savivaldybės mokiniai 
(mergaitės ir berniukai), gimę 

2006 metais ir vėliau. Šis pro-
jektas atviras visiems vaikams, 
atitinkantiems nustatytą amžių, 
nauji projekto dalyviai gali prisi-
jungti prie vykdomo projekto bet 
kurioje projekto stadijoje. Toks 
projekto dalyvių amžius pasi-
rinktas todėl, kad tokio amžiaus 
vaikai dar neturi susiformavusių 
neigiami įgūdžių ar priešpriešos 
aktyviam fiziniam darbui.

 Siekiant didesnių sportinių 
įgūdžių, užsiėmimai organizuo-
jami 1 - 2 kartus per savaitę. 
Projekte numatyta vykdyti drau-
giškus tinklinio turnyrus. Projek-
to idėja - tokio pobūdžio meis-
triškumo plėtojimo veiklos turės 
įtakos tolesniems sportininkų 
raidos etapams, padės jiems 
tvirčiau jaustis treniruočių ir var-
žybų metu, padės susirasti ben-
draminčių, skatins užsiimti turi-
ninga, prasminga veikla. Šios 
priemonės kiekvienam jaunam 
žmogui diegs fizinio tobulėjimo 
poreikį, padės stiprinti sveika-
tą, įtvirtinti saugią, sveiką ir tu-
riningą gyvenseną, kuri suda-
rys palankias sąlygas fiziniam ir 
dvasiniam ugdymui. Kartu siek-
sime, kad mūsų vykdoma vei-
kla formuotų teigiamą tėvų ir vi-
suomenės požiūrį į kūno kultūrą 
ir sportą, skatintų jaunimo fizinį 
aktyvumą ir fizinio pajėgumo di-
dinimą. Projekto priemonių vyk-
dymo trukmė 33 mėnesiai, tai 
apima trejus mokslo metus nuo 
projekto patvirtinimo datos.

Vykdant šį projektą, fizinio 
meistriškumo treniruočių metu 
įgyti gebėjimai buvo įtvirtinami 
rengiant ar dalyvaujant sporti-
niuose turnyruose. 2021 – 10 

– 01 – 03 dienomis VšĮ Drus-
kininkų vaikų ir jaunimo sporto 
klubo „Drusportus“ merginų tin-
klinio komanda dalyvavo tarp-
tautiniame tinklinio turnyre „XVI 
MEMORIAŁ im. STANISŁAWA 
PRZEKOPA”, vykusiame Lenki-
joje, Elko mieste. Dalyvių skai-
čius – 15, iš jų –13 projekto da-
lyvių mergaičių, vienas treneris 
ir vienas savanoris. Komanda 
šiame turnyre užėmė 5 – ąją 
vietą.

Pagrindiniai projekto „Tinkli-
nio, olimpinės sporto šakos plė-
totė Druskininkų savivaldybė-
je“, Nr. SRF-FAV_2019-1-0249 
tikslai - sudaryti sąlygas Drus-
kininkų tinklininkams, gim. 
2006 m. ir vėliau tinkamai pa-
sirengti 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 metų sportiniams 
sezonams ir plėtoti Druskinin-
kų tinklininkų, gim. 2006 m. 
ir vėliau, meistriškumą. Verti-
nant Druskininkų tinklininkų jau-
nųjų tinklininkų startus Lietu-
vos tinklinio čempionatuose ir 
jų pasiekimus, darytina išvada, 
kad išsikelti tikslai yra pasiekti. 
Sporto rėmimo fondo dalinai fi-
nansuojamas projektas, nors ir 
tam tikrą laiką sustabdytas dėl 
COVID 19 pandemijos, buvo 
naudingas ir įdomus ir jo vykdy-
tojams, ir jo dalyviams.

 Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto 
klubo „Drusportus“ tinklininkai semiasi 

sportinės patirties ir tarptautiniuose  
turnyruose

Vaikų ir jaunimo sporto klubas “Drusportus’, populiarina vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo veiklas bei patrauklų komandinį žaidimą – tinklinį

„Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingi 
du Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausieji 

specialistai.

Darbo užmokestis:
Nuo 1570 Eur (neatskaičius mokesčių), pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas – ne 
mažesnis kaip 8,5. Konkretus darbo užmokestis 

siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir 
kompetenciją.

Darbuotojams keliami reikalavimai:
1. Turėti studijų krypties - statybos inžinerija - 
ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą 
su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypties ne 
žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą 
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintu išsilavinimu.

Išsamesnė informacija  
www.druskininkusavivaldybe/karjera

Užsakymo Nr. MDR-359-03
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Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Kondicionierių, 
šilumos siurblių, 
saulės elektrinių 

pardavimas, 
montavimas. 

Centrinio šildymo 
įrengimas. Stogų 

renovacija, 
dengimas.  

Tel. 8 600 23832

Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, 
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“,  „Toyota“, „VW“. 

Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel.  8 636 60454

Perka garažą, vieta nėra 
svarbi. 

Tel. 8 606 59756

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME 

NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

„The House“ ieško naujų 
komandos narių! 

Reikalingi:
virėjai/virėjos

padavėjai / padavėjos
Atvykusiems iš kitų 

miestų, organizuojame 
apgyvendinimą.

M.K Čiurlionio g. 61 
Druskininkai

linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

UAB „TVARKA“
atlieka teritorijų tvarkymo, želdynų ir 

gėlynų įrengimo bei priežiūros darbus. 
Tel. 8 698 55732 

Autoservisui reikalingas 
autošaltkalvis remontuoti 
automobilių važiuokles.  

Atlyginimas – nuo 900 Eur 
į rankas, priklausomai nuo 

darbo rezultato.  
Tel. 8 612 68057

Transporto įmonė Druskininkuose ieško tolimųjų reisų vairuotojo 
dirbti maršrutu LT – CZ – LT ir vairuotojo LT – DE – LT/ratiniams 
reisams, komandoje 2 mašinos, 3 vairuotojai. Tel. 8 677 71255

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1 m 50 cm, vyriškas dviratis 
su bėgiais, kaina – 50 Eur. 

Tel. 8 616 48116

Įvairių tipų ir gabaritų 
krovinių pervežimas. 

Metalo, senų 
automobilių išvežimas, 
supirkimas. Statybinių 

šiukšlių išvežimas, 
sunkvežimio su kaušu, 

tralo automobiliams 
vežti nuoma. Pastatų 

griovimas. 
Tel. +370 628 75156

Transporto įmonei 
reikalingi tolimųjų 
reisų vairuotojai-

ekspeditoriai („CE“ 
kategorija, 95 kodas). 
Reisai – savaitiniai. 

Tel 8 685 50005

AKCIJA -25 %

32 €
Skydliaukės 
ligų tyrimai

Ne viskas 
taip pastebima

Akcija galioja iki birželio 30 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

Kainos nuo

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12

DRUSKININKAI

Restoranas „Vitaminas B12“ į 
komandą kviečia:

• Virėją
• Picų kepėją  

(apmokome, gali būti be patirties), įdarbiname jaunimą.
Mylite savo darbą, maistas yra tavo aistra, o gal norėtumėte 

išmokti kepti picas? Atvykite pas mus pokalbiui!
Mes tikimės, kad jūs būsite:
• draugiški kolektyve
• tvarkingi savo darbo vietoje
• punktualūs bei gebantys išmokti naujovių
Daugiau informacijos tel. +370 670 22226 arba el. paštu vita-

minasb12@inbox.lt
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Užuojautos

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo kaip trumpai... (V. Aistis)

 
Mirus Povilui Bočkui, nuoširdžiai užjaučiame 

Onutę Bočkienę ir vaikus.

Bendrijos „Kaštonas“ gyventojai

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias – nei lelijos žiedas, 
nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – tik siaura, kaip 
lieptas, mūsų pakelė. 

(B. Brazdžionis)

Nuoširdžiai užjaučiame Zofiją Gaižauskienę jos mylimai 
sesei Janinai mirus. 

Druskininkų „Bočiai“

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

KULTŪROS RENGINIAI
Birželio 16 d. 17.30 val. Gie-
driaus Petkevičiaus knygos 
,,Karo anatomija‘‘ pristatymas,  
Viešoji biblioteka
 
Birželio 21 d. 17.00 val. 
Režisieriaus Romualdo 
Jarašausko pilnametražio 
dokumentinio filmo ,,Ten, 
kur Raigardas – Švendubrė‘‘ 
pristatymas, Viešoji biblioteka
 
Birželio 22 d. 15 val. 
Etnografinė valandėlė ,,Birželio 
stebuklai‘‘, (Jaunystės g. 6A, 
Viečiūnai, Viešosios  bibliote-
kos Viečiūnų padalinyje) 
Birželio 23 d. 16.00 val. 
Animacinio filmo ,,Mikė 
Pūkuotukas‘‘  ukrainiečių kalba  
peržiūra, Viešoji biblioteka

PARODOS
Birželio 30 d., Zigmonto  
Jurevičiaus kūrybos darbų 
paroda ,,Kelionės pradžia‘‘, 
Viešojoje bibliotekoje
 
Iki liepos 1 d. fotografijų 
paroda „Semeniškių 
idilės“, skirta Jono Meko 
šimtmečiui, Viešojoje bibli-
otekoje

Druskininkų miesto muz-
iejuje (M. K. Čiurlionio g. 
59) veikia vilniečių tapytojų 
dueto Simono Gutausko ir 
Linos Beržanskytės Trembo 
paroda „Tapyba“

Iki liepos 7 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galeri-
joje (M. K. Čiurlionio g. 37) 
veiks personalinė Valdo 
Pukevičiaus paroda „Tête 
à tête“

Iki liepos 14 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muzie-
juje eksponuojama paroda 
,,Druskininkai dailininkų 
akimis” iš Rimvydo Aniulio 
kolekcijos (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai)

Iki rugpjūčio 9 d. ek-
sponuojama Leono ir Aido 
Striogų paroda “Bėga 
gyvenimas bė-ga...”,  V. K. 
Jonyno galerijoje (Turistų g. 
9, Druskininkai)

Iki liepos 2 d. Piotro Ko-
stino ir jo mokinių bendra 
tapybos paroda „Pasirinki-
mai“. Susitikimas su auto-
riais liepos 2 d. 14:00 val. 
uždarymo renginyje,  Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Projekto „Užimtumo skatini-
mo ir motyvavimo paslaugų 
nedirbantiems ir socialinę 
paramą gaunantiems as-
menims modelis“ veiklų 
pristatymas ir dalyvių darbų 
paroda „Kūryba- raktas į 
gyvenimą“,  Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Superkame visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis. 

Tel. 8 648 18770

Druskininkų šeimos klinikoje nuo šiol pacientus konsultuoja ir 
tyrimus atlieka gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė. 
Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos 
sutrikimus;
• kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997,  
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
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2022.06.18 d.
Šeštadienis

2022.06.17d.
Penktadienis

2022.06.19 d.
Sekmadienis

2022.06.20 d.
Pirmadienis

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 San Andreas.
23:15 Mano žemė.
01:15 Kaponė.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
09:30 „Kalnietis“.

10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Išvadavimas.
23:40 V- tai Vendeta.
02:20 „Strėlė“.

06:35 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.

08:05 „Padūkėlių lenktynės“.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Padan-

gių moterys“. 
08.30 Kryptys LT. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Klausimėlis. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mano karas. Afganistanas.“ 
21.55 „Kalėjimo pradžiamokslis”.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. 
04.00 Misija – vasara. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marioja.
05.35 Vantos lapas. 

06:00 „Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 

10:00 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-
nieriai“.
11:05 „Tropinės Žemės salos“.
12:15 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
13:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
14:30 „Gordonas Ramzis. Iki praga-
ro ir atgal“.
15:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos 
šou. 
22:00 Komandosai.
00:00 „Amerikietiškos imtynės“.
02:00 Išvadavimas.

06:20 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
06:50 „Bunikula“.
07:20 „Deksterio laboratorija“.

07:50 „Padūkėlių lenktynės“.
08:20 „Tomo ir Džerio šou“.
08:50 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:25 Troliai. Pasaka apie uodegą.
11:10 Kaubojės istorija.
13:15 Šaolinio futbolas.
15:05 Miss XL.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Teisingumo lyga.
21:50 Našlės.
00:20 Holivudo afera.
02:15 Supergreiti.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai. 

08.30 Kaimo akademija. 
09.00„Aiškiaregė“.
09.30 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Bušido ringas. 
11.30 Grilio skanėstai. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Pėdsakas”.
16.00 Žinios.
16.30 24/7
17.30 „Neatrasta Rusija“. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00  Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 24/7
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.

06:00 „Gyvūnų būstai. Gam-
tos inžinieriai“.
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Pasaulio taurė 2021“. 
10:00 Smaragdinės Malaizijos salos.
11:10 „Tropinės Žemės salos“.
12:15 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
13:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
14:30 „Gordonas Ramzis. Iki praga-
ro ir atgal“.
15:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Karo šunys.
00:45 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Komandosai.

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Kaip atsikratyti boso 2.
00:45 „Paskutinis laivas“.
01:45 Našlės.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
18:00 „Lidl grilio talentai“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paslaptinga karalystė“.
21:35 „Bado žaidynės. Strazdas gies-
mininkas. 2 dalis“.
00:05 „Ankstyvas paleidimas“.
01:55 „Siuntinys“.
03:50 „Grenlandija. Išlikimas“ .

06:00 „Keista šeimynėlė“.
06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
10:00 „Skaniai ir paprastai“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Sveiki atvykę“. 
11:30 „Svajonių sodai“. 
12:30 „Nuostabūs metų laikai“.
13:40 „Delfinai iš arti“.
14:50 „Pono Poperio pingvinai“.
16:40 „Karštos galvos 2“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30  Krepšinio rungtynės „Broliai. 
Karjeros finalas“. 
21:30 „Šešios dienos“.
23:25 „Karštasis kubilas – laiko maši-
na“.
01:40 „Universalus karys“.
03:45 „Ankstyvas paleidimas“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Princesė gulbė. Karališkosios 
šeimos pasaka“.
10:40 „Slaptasis agentas Maksas“.
12:30 „Laukiniai Vakarai“.
13:40 „Delfinai iš arti“.
14:45 „Artefaktų medžiotojai“.
16:35 „Kietas tėtušis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Metam monetą“. 
21:00 VASAROS KINO TEATRAS 
„Non-Stop“. 
23:10 „Septinta kategorija. Pasaulio pa-
baiga“.
01:00 „Bado žaidynės. Strazdas gies-
mininkas. 1 dalis“.
03:15 „Svarbus taikinys“.

06:00 „Bakuganas. Kovos pla-
neta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:27 „TV3 orai“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Paskutiniai riteriai“.
00:50 „Rezidentas“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „X mutantai“.
03:50 „Naujakuriai“.
04:20 „Rezidentas“.
05:15 „Moderni šeima“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Gimę tą pačią dieną. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Auksinis protas. Vasaros lyga. 
22:15 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenktynės.
24:00 Edipas Karalius.
01:35 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų at-
stovais. 
02:00 Perplaukus Atlantą.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mano geriausias draugas. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Išpažinimai. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera. 

06:30 Praeitis ateičiai. 
07:30 Beatos virtuvė. 
08:30 Mes iš Ukrainos. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Didžioji Britanija iš paukščio skry-
džio.
12:45 Gyvenimas Alpių kalnuose. Pri-
valumai ir pavojai.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Praeitis ateičiai. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Mano daina. 
22:25 Beprotiškos vestuvės.
24:00 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenktynės.
01:40 Daina Mijai.
03:15 Gyvenimas Alpių kalnuose. Pri-
valumai ir pavojai.
04:10 Jaunasis Montalbanas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta. 

07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. Programa apie dva-
sinius ieškojimus. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Planeta Žemė 1.
12:55 Amerika iš paukščio skrydžio. 
Laukiniai Vakarai.
13:50 Mis Marpl. Rugiai kišenėje.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17:00 XIX Baltijos šalių studentų dainų 
ir šokių šventė „Gaudeamus“. 
20:00 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Viskas dėl Alis.
23:25 Juodasis Lapinas.
00:55 Beprotiškos vestuvės.
02:30 Planeta Žemė 1.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Mes iš Ukrainos. 
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
12:30 (Ne)emigrantai. 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Premjera. Paskutinė stotis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Kai nusėda dulkės.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris.
23:55 Hadsonas ir Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Paskutinė stotis. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Savaitė. 
04:30 Mes iš Ukrainos. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 

17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Klausimėlis. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Klausimėlis. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Klausimėlis. 
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 Laisvės TV valanda.  
04.35 „Reali mistika“.

08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:20 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Playmobil filmas.
11:45 Delfinukas Bernis.
13:35 Didžiosios motušės namai 2.
15:35 Indiana Džounsas ir dingusios 
Sandoros skrynios ieškotojai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis 
3. Atostogos.
21:20 Holivudo afera.
23:20 Supergreiti.
01:20 San Andreas.

03:20 Amerika iš paukščio skrydžio. 
Laukiniai Vakarai.
04:10 Mokslo ekspresas.
04:25 Mis Marpl. Rugiai kišenėje.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas. Laida apie 
pirties malonumus. 
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2022.06.21 d.
Antradienis

2022.06.22 d.
Trečiadienis

2022.06.23 d.
Ketvirtadienis

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Godzila.
23:25 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:25 „Gyvi numirėliai“.
02:25 „Akloji zona“.
03:10 Karo šunys.

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
06:30 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
 19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Ties riba į rytojų.
00:45 „Paskutinis laivas“.
01:45 Kaip atsikratyti boso 2.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa.
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30  „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Kryptys LT. 
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 #NeSpaudai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Netikėta sėkmė.
22:50 Godzila.
01:15 „Strėlė“.
02:15 „Akloji zona“.

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Mažulė Džeksi.
00:15 „Paskutinis laivas“.
01:15 Ties riba į rytojų.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa.
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.30 Laikykitės ten. 
17.30„ Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Grilio skanėstai. 
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 Laikykitės ten. 
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kruvinas sąrašas.
22:50 Netikėta sėkmė.
00:40 „Strėlė“.
01:40 „Akloji zona“.

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Gyvybė.
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 Mažulė Džeksi.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. Švietimo amžius. 
05:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. Ciklas „Menininkų por-
tretai“

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30„ Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Pokalbiai prie jūros. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Pokalbiai prie jūros. Atostogų ri-
tmu. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Klausimėlis. 
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 Oponentai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Karo menas. Išdavystė.
23:10 Kruvinas sąrašas.
01:00 „Strėlė“.
02:00 „Akloji zona“.

06:00 „Bakuganas. Kovos pla-
neta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Avangardas“.
00:45 „Rezidentas“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „X mutantai“.
03:45 „Naujakuriai“.
04:15 „Rezidentas“.
05:10 „Moderni šeima“.

06:00 „Bakuganas. Kovos pla-
neta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:00 TIESIOGIAI Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės. Latvija – Lietuva.
21:00 „(ne) Viskas įskaičiuota“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Pražūtingos gelmės“.
00:55 „Rezidentas“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „X mutantai“.
03:55 „Naujakuriai“.
04:25 „Rezidentas“.
05:20 „Moderni šeima“.

06:00 „Bakuganas. Kovos pla-
neta“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Skaniai ir paprastai“. 
08:25 „Sveiki atvykę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Ponas ir ponia Smitai“.
01:00 „Pajūrio šlaistūnas“.
02:50 „Kalnų rykliai“.
04:30 „Elementaru“.
05:25 „Naujakuriai“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Gyventi kaime gera. 
12:30 1000 pasaulio stebuklų. 
13:30 Veranda. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Anapus laiko ir šviesos. 
20:30 Panorama.
21:00 Tarptautinis paramos renginys 
Ukrainai palaikyti.
23:00 Dviračio žinios. 
23:30 Euromaxx. 
23:55 Hadsonas ir Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Anapus laiko ir šviesos. 
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasaulio puodai. 
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Bėgliai. Kengyro sukilimas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Kai nusėda dulkės.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris.
23:55 Hadsonas ir Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Bėgliai. Kengyro sukilimas. A. 
Seikalis. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Mūšio laukas. 
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 
13:30 Čia mano sodas. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Viktorija.
17:30 Vasaros koncertas. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Dviračio žinios. 
21:30 „Duokim garo!“ Joninės Nidoje. 
00:05 Premjera. Pembrukšyro žmog-
žudystės.
02:35 Kas ir kodėl? 
03:05 Dviračio žinios. 
03:35 Kaltinimo liudytoja.

05.45  Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija – vasara. 
07.00 Išpažintis su Marija. 
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 Misija – vasara. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Vantos lapas. Laida apie pirties 
malonumus. 
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Perku vienkiemį su daugiau žemės, 
 gali būti miške ar vaizdingoje vietoje 

prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti 
tel. 8 611 01110  

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Parduodame 
KIAULIENOS 

skerdieną puselėmis 
– lietuviška, svilinta, 
kaina – 3, 20 Eur/

kg, puselė sveria apie 
50-60 kg.Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad 
mėsa yra lietuviška. 
Parduodame bulves 

– 25 kg – 15 Eur. 
Atvežimas nemokamas. 

Tel.  8 60712690 

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,  

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. 
Pristatome nemokamai. 

Tel. 8 698 39795

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir 
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse 

Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Reikalingas 
mineralinio vandens 

linijos pilstymo 
operatorius. 

Atlyginimas – nuo 
730.00 Eur, galimi 

priedai.  
Teirautis tel.  
8 695 01995.

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir 
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė. 

Tel. 8 636 94394

Pjauname žolę, karpome tujas.  
Kreiptis tel.8 615 77277

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų genėjimas, 
gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos pjovimas trimeriu ar 

žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.
 Tel. 867699672

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos. 
Tel. +37062530320

Cheminis giluminis baldų ir kilimų valymas Jūsų namuose. 
Nemalonių kvapų šalinimas patalpose ir automobiliuose.

Tel. 8 615 77277

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė, 

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio registratūros administratorei (-iui). 

Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių.
- viešbučio kambarinei (-iui) .  

Atlyginimas – 760 Eur, neatskaičius mokesčių.
- Barmenui (-ei)-padavėjui (-ei) ( slenkantis darbo grafikas).

Kontaktinis tel. 8 615 34147

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško 
mechanizatoriaus, pagalbinio darbininko, 

kelių priežiūros darbininko. Dėl išsamesnės 
informacijos pasiteirauti  tel.  8 313 51405

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus  
paruošiame vietoje, automobilius 
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927
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Asmeniniai skelbimai
Parduoda kluoną. Nusigriauti ir iš-
sivežti patiems. Tel. 8 623 18090

Parduodama sodyba – 15 km 
nuo Druskininkų, 45 arų sklypas 
ribojasi su ežeru. Yra pirtis, pa-
vėsinė, sodas. Asfaltuotas pri-
važiavimas. Kaina – 39 000 Eur.  
Tel. 8 698 48621

Parduodami trys miškai – 9,26 ha, 
3,55 ha ir 1,53 ha su bendratur-
čiais. Iš viso parduodama – 1, 68 
ha. Parduoda ir daugiau bendra-
turčių. Kaina už visą 1,68 ha skly-
pą – 4000 Eur. Tel. 8 698 48621

Perka nekilnojamą turtą

Domina 2 kambarių buto įsigiji-
mas, išperkamoji arba ilgalaikė 
nuoma Leipalingyje arba Druski-
ninkuose. Tel.  8 687 40223

Ieškomas pirkti didelis žemės 
ūkio paskirties sklypas ūkininka-
vimui ir garažas Baltašiškėje. Tel. 
+37062875156

Perka garažą, vieta nėra svarbi. 
Tel. 8 606 59756

Perka garažą  ir sklypą Druskinin-
kuose. Tel. +37061003727

Perka garažą. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 8 616 16247

Perka garažą Druskininkuose. 
Tel. +37060090308

Perka garažą Viečiūnuose. Tel. 8 
640 13663

Nuoma

Išnuomojamos 60 kv. m patalpos 
Baltašiškėje, tinkamos servisui, 
gamybai ar sandėliavimui. Tel. 
+37060228830

Apie 200 m nuo „Eglės“ sana-
torijos laikinam apgyvendini-
mui išnuomojamas 34 kv. m, 2 
kambarių butas su visais pato-
gumais, buitine technika, WIFI.  
Tel. 8 632 30475

Išsinuomotų

Vyras be žalingų įpročių išsi-
nuomotų butą arba kambarį.  
Tel. 8 625 67707

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda nekilnojamą turtą

Naujasodės kaime parduodamas 
36 arų namų valdos sklypas. Tel. 
8 622 80080

24 arų namų valdos sklypas Li-
pliūnų kaime, apie 11 km nuo 
Druskininkų, asfaltuotas privažia-
vimas. Tel. 8 622 22099

Parduodamas 83, 3 kv. m mūrinis 
sodo namas su 5, 33 arų žemės 
sklypu Viečiūnuose, Paparčio 
10-ojoje g. Kaina – 35 000 Eur. 
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25,17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Li-
pliūnų kaime. Detalusis planas, 
kadastriniai matavimai. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodama sodyba Šadžiūnų 
kaime, 20 arų namų valdos skly-
pas. 1 aukšto namas su mansar-
da. Už 100 m nedidelis ežerėlis. 
Geras privažiavimas visais metų 
laikais. Kaina – 27 000 Eur. Tel. 8 
698 48621

Parduodamas namas Druskinin-
kuose, sodų bendrijoje „Dainava“. 
Miesto vandentiekis ir nuotekos 
prijungti. Yra vonia, WC. 1 aukš-
to namas su mansarda, garažas, 
šiltnamis. Kaina – 52 000 Eur. Tel 
8 698 48621

Neravuose parduodami penki 
namų valdos sklypai (12, 13, 14, 
15 arų). Galima pirkti visus kartu, 
galima atskirai. Tel. 8 614 15457

Parduodama sodyba Švendu-
brės kaime, Užupio g. 16. 93 arų 
sklypas, medinis namas, kluonas, 
daržinė, asfaltuotas privažiavi-
mas. Kaina – 52 000 Eur. Tel. 8 
687 71156

Parduodu 2 aukštų mūrinį namą 
su ūkiniu pastatu Merkinėje, ra-
mioje vietoje. Tel. 8 600 38260

Parduodama sodyba Veisiejuose 
– 20 arų žemės, nauja statyba, 
prie pagrindinio kelio, už kelio – 
ežeras, aplink ežerai, yra sodas 
arba keičiama į 2 kambarių butą 
su patogumais, galima priemoka. 
Tel. + 353 83 319 3691

Parduodamas 100 kv. m namas 
miesto centre, prie Druskonio 
ežero, 5 arų namų valdos sklypas. 
Tel. 8 692 40191

Parduodamas triratis elektri-
nis dvivietis motoroleris: greitis 
iki 25 km/h, 3 pavaros, atbuli-
nė pavara. Kaina – 1250 Eur.  
Tel. 8 603 64378

„Ford Fiesta“, violetinė spalva, 
2008 m., TA iki 2023-01 m., vari-
klis – 1, 4 l, pirkta salone, vienas 
vairuotojas. Kaina – 2500 Eur, de-
rinama. Tel. 8 612 70213

„Audi 80“ diskai, 4 skylių, 2 skar-
diniai diskai su naujomis padan-
gomis R14, galima pirkti atskirai.                                        
Tel. 8 686 66314

Parduodama „Opel Vectra“, 2003 
m., dyzelis, 92 kW, sedanas, juo-
da spalva. TA iki 2022-08-13. Va-
sariniai ir žieminiai ratai. Kaina – 
1400 Eur. Tel. 8 655 99617

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka „Volkswagen“, „Toyota“, 
„Audi“ ir kitus automobilius. Tel.  
8 677 27199

Parduoda įvairius daiktus

Parduodama „TERMOLUX“ plie-
niniai baltos spalvos radiatoriai 
(naudoti – 5 metus). Matmenys:  
du radiatoriai – 500 x 1000 mm ir 
keturi – 500 x 800 mm; gylis – 47 
mm, pajungimas – apatinis. Kaina 
– 320 Eur. Tel. 8 618 70457

Naujas vyriškas dviratis „MI-
NERVA ARTHUR DELUXE M 
655“, kaina – 200 Eur, šaldytu-
vas „Gorenje“, 4 kameros, 186 
cm aukštis, kaina – 115 Eur, ki-
neskopinis televizorius „LG“, 51 
cm įstrižainė, kaina – 10 Eur, TV 
priedėlis „VIDO“ – 10 Eur, pa-
kabinami šviestuvai butui nuo 4 
Eur,  televizoriai „LG“ ir „Phlips“ 
bei TV priedėlio „TV STAR T910“ 
pulteliai – nuo 4 Eur, vaikiškas 
medinis maniežas (sulanksto-
mas) – 22 Eur, vaikiška lovytė 
– 18 Eur, buitinė-kosmetologinė 
kvarco lempa „MEDICOR Q145“ 
– 15 Eur, keramikinė kriauklė, 40 
cm pločio, balta, kaina – 10 Eur .  
Tel. 8 686 43600

Parduodamas moteriškas dvira-
tis – 7 pavarų, sportinis vyriškas 
dviratis – 21 pavaros, kalnų dvi-
ratis – 21 pavaros, du mergaitiški 
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė, 
žurnalinis staliukas, pakabinami 
šviestuvai, sulankstoma lovelė, 
televizorius „Philips“ su priedėliu. 
Tel. 8 630 87652

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis WC, 
baldų kampas su miegamojo da-
limi. Tel. 8 656 38881

Tvarkinga betono maišy-
klė – 260 l, kaina – 220 Eur.  
Tel. 8 699 93265

Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“, 
mažai naudotas. Garantija iki 
2023 m. vasario mėnesio. Tel. 8 
616 47585

Parduodamas pianinas „Riga“, 
pasiimti Neravų g. Tel. 8 618 
41136

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 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); 
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemoka-
mai.

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

 

 

Naujas čiužinys nuo pragulų, 
vienkartinės, neperšlampamos 
paklodės, italų gamybos pleistrai 
nuo pragulų, grikių lukštų pagal-
vėlė nuo pragulų. Derinama kai-
na. Tel. 8 624 87129

Parduodamas stiklas – 3 mm, 
122 x 105, 7 lapai ir 19 lapų, 4 
mm, 162 x 120. Kaina derinama.                                     
Tel. 8 616 37622

Naujų apdailinių plytų „Lode“ liku-
tis, 281 vnt., vnt. kaina – 0, 69 eur/
ct. Matmenys 250 x 120 x 65. Tel. 
8 622 01623

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

Įvairios medienos malkos: rąste-
liai, kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Įvairios malkos kaladėmis, 
vežame ir mažus kiekius.  
Tel.  8 610 32259

Parduoda beržines, pušines, alks-
nines, ąžuolines kapotas malkas. 
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka medieną. Tel. 
+37060228830

Reikalinga

Reikalingas žmogus nudažyti 
medinį namą iki 200 kv. m Gerda-
šiuose. Pastato būklė – gera. Tel. 
8 606 88658

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

 Reikalinga moksleivė (-is) padėti 
sutvarkyti asmeninį archyvą. Tel. 
+370 625 27579

Moteriai reikalinga pagalba: namų 
tvarkymas, maisto gaminimas ir 
pan. Tel. +370 625 27579

Reikalingas korepetitorius(-ė)  1 
klasės mokinei – 1 kartą per sa-
vaitę. Tel. 8 654 40431

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda gerą, duodančią daug 
pieno ožką ir ožiuką, ožkutę. Kai-
na – 80 Eur. Galima pirkti atskirai. 
Tel. 8 611 19982

Parduoda triušius ir triušieną . Tel. 
8 611 45735

Parduodama ožka ir ožkytė. Tel. 
8 686 70478

Ieško darbo

Paauglė (17 metų) ieško darbo 
liepos mėnesiui. Tel. 8 679 35301

2 kartus per savaitę gali prižiūrėti 
sodybas, atvyksta į vietą. Tel. 8 
692 44465

Ieško statybininko darbo. Tel. 8 
627 02119

62 m. moteris gali prižiūrėti seno-
lius, padėti buityje. Turi patirties. 
Tel. 8 610 19128

Rasta

Leipalingis-Kapčiamiestis kelyje 
rastas telefonas. Tel. 8 614 01382

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas 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

Mulčiuoju pievas, kaina – 55 Eur/ha. 
Tel. 8 629 12345

Žolės pjovimas su profesionalia įranga  
nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804

BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su 
žeme arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai. 

Greitai įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą. 
Tel. 8 605 29188

SANTECHNIKOS DARBAI 
TEL. 8 687 27676
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