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Stovykloje „Ąžuolas“ smagu
ne tik mažiesiems druskininkiečiams,
bet ir vaikams iš užsienio

Menininkės A.
Pudževytės dovana
Druskininkų neįgaliųjų
dienos centrui –
freskomis dekoruotos
sienos

2 psl.
A. Pigagienė atvėrė
kraštotyros lobius

7 psl.
Pabėgėliai iš Ukrainos
Druskininkuose susirado
darbus ir mokosi
lietuvių kalbos

Mažiesiems „Ažuolo“ stovyklautojams patinka po Druskininkus smagiai pasivažinėti ekskursiniu traukinuku / Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Čia labai linksma. Susiradome naujų draugų. Matėme pasieniečių šunį. Auklėtojos labai geros. Norėčiau
čia likti visai vasarai!“ – klegėjo besišypsantys vaikai,
savo poilsiui pasirinkę vasaros stovyklą „Ąžuolas“.
Šią stovyklą jau šešerius
metus organizuoja Druskininkų švietimo centras, o joje
kiekvieną vasarą turiningai ir
prasmingai pailsi šimtai jaunųjų druskininkiečių ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų. O
šiemet prie jų prisidėjo ir kartu su tėvais į Pasaulio lietuvių
sporto žaidynes atvykę užsienyje gyvenančių tautiečių
vaikai.
Organizuojama šeštą kartą
Druskininkų švietimo centro
direktorius Vytautas Gintutis
sakė, kad stovykla organizuojama jau šeštą kartą, ją labai pamėgo jaunieji druskininkiečiai ir
kurorto svečiai.
„Vasarą nemažai vaikų atvažiuoja į Druskininkus aplankyti savo senelių, giminaičių, todėl
labai svarbu, kad jų poilsis būtų
kokybiškas, mažieji susipažintų su mūsų savivaldybės įžymy-

bėmis, kitomis įdomiomis vietomis, pamiltų Druskininkų kraštą.
Mūsų stovykla tam labai tinka,
nes joje dirba patyrusios pedagogės, kurios nuoširdžiai rūpinasi visaverčiu vaikų užimtumu“, – sakė V. Gintutis.
Jo teigimu, stovykla yra šiek
tiek komercinė – už vieną stovyklavimo dieną reikia mokėti
15 eurų, tačiau už tuos pinigus
vaikai yra maitinami, jiems rengiama gausybė edukacijų ir pramogų.
Direktorius sakė, kad stovykloje vaikai būna užimti penkias darbo dienas, tačiau vaikai gali joje būti tiek dienų, kiek
jie nori, – nebūtinai visą savaitę.
Yra nemažai vaikų, kurie stovykloje vasaroja net dvi savaites.
Vienoje pamainoje paprastai
stovyklauja apie 15 vaikų.
Stovyklos buveinė – „Atgimimo“ mokykla, ten vaikams yra
suteiktos patalpos užsiėmimams, mokyklos valgykloje jie
ir pietauja.
„Kadangi galime pasinaudoti ir
geltonojo autobusiuko paslaugomis, stovyklautojus vežame į
kitas lankytinas Dzūkijos vietas.
Be to, vieną kartą per savaitę
jie keliauja į kino teatrą Alytuje

arba Varėnoje žiūrėti naujų kino
filmų“, – pasakojo V. Gintutis.
Susidomėjo užsieniečiai
Švietimo centro direktorius
planuoja, kad ir kitais metais į
„Ąžuolą“ gali atvykti nemažai
vaikų iš užsienio.
„Per Lietuvių pasaulio sporto žaidynes buvome surengę
specialią stovyklą žaidynėse
dalyvavusių sportininkų vaikams. Ji buvo sportinės pakraipos, mums talkino jauna šeima – Justinas ir Jolita Levickiai.
Stovykla vaikams labai patiko,
gavome teigiamų atsiliepimų iš
ne vienos užsienio šalies. Jau
galvojame apie stovyklą užsienyje gyvenančių tautiečių vaikams. Bandysime socialiniame
tinkle skelbti registraciją į stovyklą kitai vasarai“, – ateities planais dalijosi V. Gintutis.
Jis pripažino, kad stovyklos
sėkmė didele dalimi priklauso ne tik nuo finansinių išteklių,
bet ir nuo žmonių, kurie dirba su
vaikais.
Direktorius džiaugėsi, kad stovykloje „Ąžuolas“ jau ne vienerius metus dirba puiki mokytojų komanda – Aida Balčiūnienė,
Gitana Zdanavičienė ir Žydrūnė

Baležentienė, o joms kartais padeda jaunimas, dirbantis pagal
JUC vykdomą Jaunimo verslumo programą.
„Viskas priklauso nuo pedagogų, kurie dirba stovykloje.
nukelta į 5
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Menininkės A. Pudževytės dovana Druskininkų neįgaliųjų dienos centrui
– freskomis dekoruotos sienos

Menininkės A. Pudževytės freskos papuošė Druskininkuose veikiančio Neįgaliųjų dienos centro erdves / A. Pudževytės asmeninio archyvo nuotraukos

Nuostabiomis freskomis pasaulį tapanti menininkė Aušrinė Pudževytė savo pėdsaką paliko ir Druskininkuose
– čia veikiančiame Neįgaliųjų
dienos centre tapytoja sukūrė dvi freskas. Jauna, pasaulį
išmaišiusi menininkė į Druskininkus atvyko, pakviesta
socialinių paslaugų centro
direktorės Žanetos Jagelavičienės.
„Kai atidarėme naująjį neįgaliųjų dienos centrą, jis buvo gražus, naujas, bet kartu – ir sterilus, kiek primenantis ligoninę.
Svarstėme, kaip pagyvinti sienas, galvojome, gal iš „Ikea“
paveikslų nupirkti, bet atsitiktinai, o gal ir ne visai, „Facebook“
naujienų sraute pasirodė Aušrinės darbai. Aš jai parašiau, papasakojau apie mūsų centrą, jo
paskirtį. Ir Aušrinė sutiko atvykti į Druskininkus. Negana to, ji
mums padovanojo dvi freskas,
kurios ilgai džiugins centre besilankančius žmones. Spalvos
yra tarsi universali kalba, perteikianti emocijas“, – džiaugėsi Ž.
Jagelavičienė.
Freskose – gėlės, džiuginančios ir centro lankytojus,

ir darbuotojus
Menininkė A. Pudževytė visame pasaulyje dalijasi savo talentu. Kaip pati sako, menas,
grožis, spalvos labai smarkiai
paveikia aplinką ir atmosferą.
„Mano patirtyje yra labai įdomių
istorijų, kai, atnaujinus vietą, į ją
ateina daugiau žmonių. Kas galėtų paneigti, kad tam gali pasitarnauti ir freskos? Bet tikrai gali!
Kai Žaneta susisiekė su manimi, atsiuntė nuotraukų, aš pradėjau galvoti, ką šiose patalpose galėtume įamžinti? Ir tada
atėjo mintis, kad nėra pasaulyje žmogaus, kuris nemėgtų gėlių. Šios gėlės čia visada žydės.
Ir jas visada pastebės čia dirbantys žmonės, besilankantys
vaikai ir suaugusieji. Neabejoju, kad jiems bus daug smagiau.
Parinkau žemiškas, nerėkiančias spalvas, nes mūsų misija
– atnaujinti patalpą, kad ji neatrodytų kaip ligoninė. Praktikuoju
daug abstraktaus meno – įvairiose formose ir potėpiuose kiekvienas randa save. Taigi ir šiose gėlėse, lapuose, formose visi
galės įžvelgti kažką naujo“, –
mintimis dalijosi A. Pudževytė.
Pasiteiravus, kaip kilo idėja dvi
freskas Druskininkams padova-

noti, A. Pudževytė atvira – ji užsidirba iš savo meno, tačiau nemažai freskų yra padovanojusi,
nes gyvenime vadovaujasi prin-

cipu – pirmiausia dalyba, o paskui – daugyba.
„Įsitikinau, kad tai dažnai sugrįžta mainais, nebūtinai iš to

paties žmogaus. Jeigu esu čia,
vadinasi – taip turi būti“, – tapydama dienos centro sieną šypsojosi menininkė.

Žaneta Jagelavičienė, Druskininkų savivaldybės
Socialinių paslaugų centro direktorė: „Neįgaliųjų dienos centras – palyginti nauja paslauga. Džiaugiuosi, kad
ja aktyviai naudojasi Druskininkų gyventojai, norėčiau
paskatinti tai daryti ir kurorto svečius. Ši paslauga labai
patraukli ir reikalinga.
Socialinės priežiūros paslaugos centre teikiamos dienos metu: įvairaus amžiaus neįgalieji čia praleidžia savo
dieną, pagal poreikį užsiima mėgstama veikla, bendrauja tarpusavyje, nuolat prižiūrimi centro darbuotojų.
Tokiu būdu jų artimieji gali dirbti, mokytis ar tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos kasdieninės šeimos nario priežiūros.
Šiuo metu centre yra 7 klientai. Jiems organizuojamas maitinimas, galima naudotis
jiems pritaikyta lauko erdve. Turime įsigiję neįgaliųjų vežimėlių, vaikštynių, specialų
keltuvą ir kitų reikalingų priemonių.
Negalintys dalyvauti veiklose centro lankytojai gali pailsėti daugiafunkcinėse lovose.
Šiandien mūsų centras užpildytas, bet klientai keičiasi, todėl visus, kuriuos domina
centro paslaugos, kviečiu drąsiai kreiptis.
Druskininkų savivaldybės gyventojų prašymus priima Socialinės paramos skyrius (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai). Kontaktai pasiteirauti – (8 313) 55744, el. p.
daiva.skripkiunaite@druskininkai.lt
Druskininkų miesto svečiai – kitų savivaldybių gyventojai – taip pat gali gauti paslaugas dienos centre. Klientai turi kreiptis tiesiogiai į Neįgaliųjų dienos centrą tel. 8 643 32715 arba el. p.
dovile.jastramskaite@druskininkuspc.lt ir suderinti atvykimo bei paslaugos teikimo laiką.

Aptartos Druskininkų ir Olecko bendrų projektų
paraiškų teikimo galimybės
Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų

savivaldybėje

lan-

kėsi bei su jos vadovais ir
administracijos

2021-2027 m.“ kvietimui.
Druskininkų savivaldybės me-

specialis-

ras Ričardas Malinauskas pa-

tais susitiko Olecko (Lenki-

žymėjo, kad bendradarbiauti

ja) miesto burmistras Karol

galėtų ne tik savivaldybės, bet ir

Sobczak. Susitikimo tikslas –

atskiros įstaigos. Tai ypač aktu-

aptarti bendradarbiavimo ga-

alu, kalbant apie švietimo, turiz-

limybes, įsisavinant Europos

mo, sveikatinimo sritis.

Sąjungos lėšas.

Druskininkų savivaldybėje lankėsi Olecko (Lenkija) miesto burmistras K. Sobczak (kairėje) / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

biavimo per sieną programos

Po susitikimo savivaldybėje

Su svečiu kalbėta apie galimy-

svečiai iš Lenkijos išvyko į Jau-

bes vykdyti bendrus projektus

nimo užimtumo centrą, Lietuvos

turizmo, sveikatingumo, sporto,

sporto centro kompleksą „Drus-

švietimo ir kitose srityse šiais

kininkai“ bei apžiūrėjo erdves,

metais planuojamam „Interreg

kurias būtų galima atnaujinti,

Lietuvos ir Lenkijos bendradar-

įgyvendinat bendrus projektus.
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Socialinė parama
mokiniams – laikas teikti
prašymus
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Atnaujinamos prie daugiabučių namų
esančios automobilių stovėjimo aikštelės

Vertinant automobilių stovėjimo aikšteles ir sudarant jų atnaujinimo eilę, vienas svarbiausių faktorių – ar šalia esančiuose daugiabučiuose namuose atlikta renovacija / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
administracijos
Socialinės
paramos skyrius primena,
kad nepasiturinčios šeimos,
auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, jau gali teikti
prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Gali būti
teikiamos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys: nemokamas maitinimas (pietūs
ugdymo įstaigoje, maitinimas
mokyklų
organizuojamose
vasaros poilsio stovyklose) ir
parama mokinio reikmenims
įsigyti (92 Eur dydžio išmoka).
Neatsižvelgiant į pajamas ir
be atskiro prašymo (pagal ugdymo įstaigų pateiktus sąrašus) nemokamus pietus gauna
visi priešmokyklinukai, pirmokai
ir antrokai. Kitiems mokiniams
socialinė parama priklauso nuo
šeimos pajamų – kai vidutinės
pajamos vienam šeimos nariui
per mėnesį yra mažesnės nei
220,5 Eur.
Išimties atvejais nemokamas
maitinimas ir parama mokinio
reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms – tuomet, kai pajamos
vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 294 Eur. Pavyzdžiui,
tokiems atvejams priskiriama
liga, nelaimingas atsitikimas,
maitintojo netekimas, taip pat,

kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, bendrai gyvenantys
asmenys augina tris ir daugiau
vaikų ar bent vienas iš bendrai
gyvenančių asmenų ar vienas
gyvenantis asmuo turi negalią.
Teisė gauti paramą mokiniams
suteikiama ne vyresniems kaip
21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal
priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas.
Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo
metų pradžios iki mokslo metų
ugdymo proceso pabaigos, IV
gimnazijos klasės mokiniams
– iki brandos egzaminų sesijos
pabaigos.
Prašymą dėl paramos mokinio
reikmenims galima pateikti nuo
liepos 1 d. iki spalio 5 d.
Prašymą galima pateikti šiais būdais: el. būdu www.
spis.lt arba atvykus į Socialinės
paramos skyrių, seniūnijas ar
mokyklos administraciją.
Jeigu kiltų papildomų klausimų, dėl paramos mokiniams
skyrimo, vertinant pajamas,
prašome kreiptis į Socialinėsparamos skyrių, el. paštu parama@druskininkai.lt, tel. (8 313)
52543.
Dėl maitinimo mokiniams organizavimo mokyklose reikėtų
kreiptis į mokyklų administracijas.

Kovo mėnesį Taryba patvirtino Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių
objektų projektavimo, įrengimo, statybos, rekonstravimo
ir remonto 2022-2024 m. prioritetines eiles.
Iš viso patvirtintos 5 prioritetinės eilės keliams, žvyrkeliams,
automobilių stovėjimo aikštelėms, tiltams bei pralaidoms,
pėsčiųjų ir dviračių takams.
Šiuo metu savivaldybės biudžeto lėšomis rekonstruojamos
7 prie daugiabučių namų esančios automobilių stovėjimo aikštelės.
Druskininkuose automobilių
stovėjimo aikštelės tvarkomos
prie Vytauto g. 11, Šiltnamių g.
7A, I. Fonbergo g. 6 ir Sveikatos
g. 28 namų.
Neužmirštos ir seniūnijos –
Leipalingyje rugpjūtį planuojama pradėti automobilių aikštelės tvarkymo darbus prie Seirijų
g. 11, 9 ir 7 numeriais pažymėtų namų.
Viečiūnuose darbai atliekami
prie Jaunystės g. 9 namo.
Aikštelių atnaujinimui lėšos
skirtos iš Kelių priežiūros ir plėtos programos bei Druskininkų
savivaldybės biudžeto.
Remontuojamos automobilių
stovėjimo aikštelės bus atnaujintos kapitaliai: pakeista danga, sužymėtos stovėjimo vietos,

sutvarkyti šalia esantys šaligatviai.
Automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eiliškumas sudarytas atsižvelgiant į aktualius kriterijus.
Vertinant automobilių stovėjimo aikšteles ir sudarant jų atnaujinimo eilę, vienas svar-

biausių faktorių – ar šalia
esančiuose daugiabučiuose namuose atlikta renovacija. Taip
pat vertinama aikštelių būklė,
galimybė prie atnaujinimo prisidėti privačiomis lėšomis, plėtros
galimybės, aikštelės dangos tipas ir kita.

„Druskininkuose yra nemažai
automobilių aikštelių, kurias norėtųsi išplėsti ir sutvarkyti iš pagrindų. Tačiau biudžetas yra
ribotas, todėl viską iš karto rekonstruoti galimybių nėra. Šios
rekonstruojamos aikštelės – tik
mažas žingsnis, siekiant patogaus automobilių parkavimo
druskininkiečiams. Šiuo klausimu dar laukia daug darbo. Taip
pat noriu informuoti dėl planų iš pagrindų atnaujinti Ateities rajono eismo infrastruktūrą. Šiuo metu baigiamas projektas, padėsiantis išspręsti eismo ir automobilių statymo problemas,
leisiantis užtikrinti žaliųjų plotų išsaugojimą, eismo saugumą ir patogumą. Darbus pradėti planuojame rudenį“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingi du
Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausieji specialistai
Darbo užmokestis: Nuo 1570 Eur (neatskaičius
mokesčių), pareiginė 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
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Jotvingių šventė Leipalingyje sutraukė minias žmonių
iš visos Lietuvos
Mažojoje Lietuvos kultūros
sostinėje – Leipalingyje, garsėjančiame čia sklandančia
jotvingių dvasia ketvirtą kartą buvo surengta Jotvingių
šventė, subūrusi miestelio
gyventojus ir sutraukusi pulkus žiūrovų iš visų Lietuvos
kampelių.
Šventė prasidėjo poetinemuzikine impresija „Šimtmečio dialogai“. S. Gedos poeziją interpretavo aktorė Virginija
Kochanskytė, o poetinio žodžio
raišką sustiprino fleitininkės Jurgitos Otienės atliekami kūriniai.
Pagrindinė Jotvingių šventės
diena – šeštadienis. Dvare lankytojų laukė net dvi parodos –
„Jotvingių premijos įkūrėjas S.
Geda ir jo jaunystė Dzūkijoje“ iš
Veisiejų kraštotyros muziejaus
archyvų bei kalvių J. Kavaliausko, T. Pacaičio, M. Bodrije ir R.
Grekavičiaus sukurtų saulučių
ekspozicija. Visi norintieji galėjo apžiūrėti rekonstruotą dvarą,
naujas sales ir dvaro rūsį.
Jotvingių šventės „Kūrybinėje pievoje“ prie Leipalingio dvaro daugelį sudomino visai šei-

Šventės akimirkas užfiksavo Žaneta Krivonienė ir Ramunė Tarandė

mai skirtas renginys, kuriame
menininkai ir tautodailininkai atskleidė gilios senovės paslapčių
klodus, supažindino su senovės
amatais, žaidimais ir jų šiuolaikiška išraiška.
Edukacijų metu buvo galima
pasidaryti skiautinę lėlę, nusiausti margą gražią juostą, pasipuošti pačių sukurtu aksesuaru – odine apyranke. Specialiai
šiai šventei edukaciją šeimai
„Senieji instrumentai“ parengė
ir garsusis multiinstrumentalistas Saulius Petreikis.
Baigiamasis šventės koncertas – „Saulius Petreikis World
Orchestra“ sutraukė minias žiūrovų, jų atlikta muzikinė programa „Laisvė šaukia“ nepaliko abejingų. Ši programa yra
pats ambicingiausias muzikantų, brolių Sauliaus ir Donato Petreikių bendras projektas, kurtas daugiau nei dvejus metus.
Jotvingių šventę vainikavo
spalvingi fejerverkai ir lazerių
projekcijos.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Stovykloje „Ąžuolas“ smagu ne tik mažiesiems
druskininkiečiams, bet ir vaikams iš užsienio

Stovykloje „Ąžuolas“ dirba puiki mokytojų komanda – Ž. Baležentienė, G. Zdanavičienė
ir A. Balčiūnienė / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Mažieji stovyklautojai smagių įspūdžių patyrė Druskininkų miesto muziejaus galerijoje surengtose edukacijose / Asmeninio archyvo
nuotrauka

Norint, kad jie būtų motyvuoti,
reikia jiems mokėti sąžiningą atlygį, tai mes ir stengiamės daryti.
Juk šiems pedagogams tenka didelė atsakomybė – jie visą
dieną atsakingi už keliolikos vaikų sveikatą, užimtumą, gerą
nuotaiką. Kita vertus, stovykloje daugiau erdvės mokytojų saviraiškai – čia jie gali įgyvendinti
įvairias idėjas ir panaudoti naujas priemones, kurių negalėtų
realizuoti tradicinėje pamokoje.
Tai sudaro sąlygas vaikams ir
mokytojams parodyti savo naujus talentus“, – sakė V. Gintutis.
Kiekviena diena – vis kitokia
Kai savaitraščio „Mano Druskininkai“ žurnalistai lankėsi
„Ąžuolo“ stovykloje, vaikai buvo
neseniai sugrįžę iš išvykos pasienio užkardoje ir dalijosi savo
įspūdžiais apie pamatytus pasieniečių ginklus, keturkojį pareigūną ir kitas įdomybes.
Susitikome su stovyklos vadovėmis – A. Balčiūniene, G. Zdanavičiene ir Ž. Baležentiene,
kurios sakė esančios „Ąžuolo“
komanda ir mielai sutiko pasidalinti mintimis apie darbą stovykloje.
„Pas mus stovyklauja ne tik
mažieji druskininkiečiai, yra vaikų, atvykusių iš Vilniaus ir Kauno. Mūsų buvę vietiniai gyventojai, išvažiavę gyventi į
didmiesčius, dabar yra jauni tėveliai ir sugrįžta atostogoms į
Druskininkus arba atveža savo
vaikus pas senelius. Seneliams
leisti vaikus į stovyklą labai patogu, jiems patiems nereikia rūpintis turiningu anūkų užimtumu
– juk mūsų stovykloje daug veiklų, be to, jie gali pasirinkti laiką, kiek nori čia būti“, – pasakojo „Ąžuolo“ stovyklos vadovės.
Jos sakė, kad stovykloje ilsisi vis daugiau užsieniečių. Štai

praėjusią savaitę ją lankė vaikai, atvykę iš Čikagos. Nors
kartais vaikai kalba skirtingomis
kalbomis, tačiau visada atsiranda tokių, kurie moka kalbėti ir
supranta rusiškai, angliškai, taigi pagelbėja ir stovyklos draugams. Mokytojų nuomone, problemų dėl bendravimo kalbos
stovykloje niekada nebūna.
„Vaikams čia labai patinka, stovykloje daug erdvės atsiskleisti
vaiko kūrybiškumui. Mes jiems
suteikiame laisvo laiko, kai jie
gali piešti, užsiimti kūrybiniais
žaidimais, bendrauti individualiai su kitais vaikais. Skiriame
laiko kūrybinėms edukacijoms,
tuomet bendrai leidžiame laiką.
Ta veiklų įvairovė, nestatymas
į griežtus rėmus, leidžia vaikui
atsiskleisti“, – pasakojo „Ąžuolo“ komandos narės.
Pasidomėjus, ar darbui šioje stovykloje reikia pasiruošimo, moterys sakė, kad stovyklai
ruošėsi keletą savaičių – viską
apgalvojo, sudarė programą,
taip pat numatė įvairius galimus
variantus, jei keistųsi oras, vaikų skaičius ir panašiai. Mokytojos komandoje dirba šeštus
metus, todėl puikiai susikalba ir
sugeba priimti teisingus sprendimus.
„Pirmadienis – diena, kai vaikai keičiasi, reikia su jais susipažinti. Turime būti pasiruošusios įvairiems netikėtumams:
atrodo, kad bus 15 vaikų, o staiga paaiškėja, kad susidarė 25
vaikų grupė... Tai tenka viską
pergalvoti, jei lyja lietus, ieškai
kito varianto. Visiems atvejams
turime ir variantą „B“, – sakė auklėtojos.
Susipažįsta su profesijomis
Paklaustos, kuo skiriasi darbas mokykloje, per pamokas
ir darbas stovykloje, stovyklos

vadovės atsakė, jog stovykloje nėra žinių vertinimo, gyvenimas neįspraustas į 45 minučių
rėmus.
„Čia daugiau kūrybiškumo, galima save kitaip realizuoti, organizuojant laisvalaikio užimtumą. Čia su vaiku galima kitaip
pabendrauti, kitoks pats priėjimas prie vaiko, nėra mokyklinio
skambučio, gyvenimas neįrėmintas, stovyklautojai tuo pačiu
metu gali užsiimti skirtingomis
veiklomis“, – viena kitą papildydamos, sakė mokytojos.
Šią savaitę „Ąžuolo“ stovyklautojų laukė įvairiaspalvė programa. Jie lankėsi Raigardo pasienio punkte, susipažino su
pasieniečių darbu, taip pat važinėjo po Druskininkus legendiniu traukinuku, lankėsi UNO
parke, Žirmūnų profesinio rengimo centre.
„Dabar „ant bangos“ yra vaikų
supažindinimas su profesijomis,
amatais, pokalbiai apie karjerą,
todėl visos edukacijos, kurias
mes galime organizuoti, susijusios su pažindinimu su profesijomis – policininko, ugniagesio,
kalvio, virėjo ir kitomis“, – pastebėjo stovyklos vadovės.
Paklaustos, kaip dar būtų galima patobulinti vasaros stovyklą
„Ąžuolas“, moterys sakė, kad,
turint didesnį biudžetą, reikėtų
paįvairinti veiklas, taip pat sudaryti vaikams galimybę susipažinti ne tik su Alytaus apskritimi,
bet ir kitais Lietuvos regionais.
„Norėtume, kad vaikai kuo
daugiau pamatytų, patirtų teigiamų emocijų ir vėl norėtų pas
mus sugrįžti“, – kalbėjo „Ąžuolo“ komandos narės.
Pagal Druskininkų švietimo
centro informaciją parengė
Laimutis Genys

Vaikai stovykloje turi galimybę susipažinti su Druskininkų krašto įžymybėmis, kitomis
įdomiomis vietomis, čia nuoširdžiai rūpinamasi visaverčiu vaikų užimtumu / Asmeninio
archyvo nuotraukos
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir
naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 arba
el. paštu info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!

Lietuvos diabeto
asociacijos baidarių žygis

Baidarių žygio akimirkos / Asmeninio archyvo nuotraukos

Inga Granatauskienė
Liepos 10-ąją Veisiejų regioniniame parke surengtame
Lietuvos diabeto asociacijos
ir Druskininkų cukrinio diabeto klubo „Atgaja“ žygyje baidarėmis dalyvavo sergantieji cukriniu diabetu ir jų šeimos
nariai iš Druskininkų, Kauno,
Marijampolės, Kazlų Rūdos,
Pasvalio, Jonavos, Plungės
bei Šalčininkų. Baidarių sportas yra universalus, amžius
čia neribojamas, tad ir žygyje
dalyvavo žmonės nuo 8 iki 75
metų. Be to, tai ir puiki veikla,
kuri padeda sustiprinti savo
komandą.
Buvimo sergančiųjų diabetu ligos komandoje nepasirinkome
niekas, bet bendra veikla mums
ypatingai svarbi, juk jos metu
mes dalijamės patirtimi, naujienomis, savo rūpesčiais ir baimėmis. Sirgti lėtine liga psichologiškai labai sunku. Ir tai vargina
sergantįjį, todėl jam labai svarbus šeimos narių, artimųjų palaikymas.
Dažnai namuose mes užimti kasdieniais rūpesčiais, galbūt
pamirštame labiau pasidomėti kito sveikata, neatrandame laiko pokalbiams ar buvimui kartu,
o, pavyzdžiui, baidarių žygiai sustiprina santykius ir tarp šeimos
narių – juk lėtai plaukiant, siūbuojant baidarei, taip gera paplepėti... Pakalbinus sergančiuosius
ir paklausus, kodėl jiems svarbūs
tokie renginiai, daugelis jų atsakė, kad tokie susitikimai dar kartą parodo, kad nesi vienas su šia
liga. O tai įkvėpia bei motyvuoja dar labiau stengtis kontroliuoti šią ligą, suteikia pasitikėjimo
savimi bei drąsos nepasiduoti

dėl ligos kylantiems iššūkiams.
Dar vienas plaukimo baidarėmis
privalumas yra tiesioginė nauda sveikatai, kurios mes ypatingai siekiame, nes fizinis aktyvumas gerina nuotaiką, mažina
nerimą, daro teigiamą įtaką miegui, padeda kovoti prieš depresiją ir liūdesį, mažina svorį ir cukraus kiekį kraujyje, ugdo valią ir
kantrybę.
Susitikimas šiame žygyje organizuotas, įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos rėmimo programą. Jos
pagrindinis tikslas – neįgaliųjų
aktyvaus poilsio skatinimas bei
Druskininkų visuomenės sveikatos projekto „Plaukimas baidarėmis Veisiejų regioniniame parke,
klubo „Atgaja“ šeimoms, turinčioms sergančiųjų cukriniu diabetu“ įgyvendinimas.
Visi džiaugėmės puikiai praleistu sekmadieniu be pranašauto lietaus ir švietusia saule,
nuostabia gamta ir dalyvių geromis emocijomis. 10-ies kilometrų
trasa tikrai neprailgo, o trumpas
sustojimas atokvėpiui, užkandžiams ir cukraus kiekio kraujyje matavimams padėjo atgauti
jėgas bei toliau tęsti šią kelionę
upe.
Žygį baidarėmis užbaigė mūsų
energingosios renginio organizatorės Jelenos Šimonienės kalba,
apkabinimai, diplomų įteikimas
jauniausiems ir kantriausiems
žygio dalyviams. Už tai, kad susitikome, esame dėkingi Lietuvos diabeto asociacijai ir Druskininkų cukrinio diabeto klubui
„Atgaja“. Už labai skanius pietus
dėkojame Vido Varnelio įmonei
„Banga“, už puikų organizuotumą – kasmetiniam mūsų partneriui – „Pinčiuko baidarėms“.
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Giorgia Caruso džiaugiasi savo pasirinkimu
savanoriauti Viešojoje bibliotekoje

Atverti kraštotyros lobiai

Lietuvos kraštotyros draugijos įsteigimo dieną – liepos 19-ąją – A. Pigagienė pristatė jau septintąją savo knygą „Neramūs pokario metai“ / Viešosios bibliotekos archyvo nuotraukos

Jau keturis mėnesius bibliotekoje savanoriaujanti „Ryto“ gimnazijos moksleivė G. Caruso džiaugiasi įdomia ir naudinga patirtimi / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka jau keletą
metų yra akredituota savanorius priimančiąja organizacija. Simboliška, kad šiemet,
kai Seimas 2022-uosius paskelbė Savanorystės metais,
biblioteka sulaukė ir pirmojo
savanorio. Jau keturis mėnesius bibliotekoje savanoriauja Druskininkų „Ryto“ gimnazijos moksleivė Giorgia
Caruso – šiai veiklai ji skiria
40 valandų per mėnesį.
Giorgia prisipažįsta, kad labai
mėgsta padėti, prisidėti, naudingai panaudoti savo laisvalaikį, išbandyti naujoves. Apie savanoriavimą ji pagalvodavo ir
anksčiau, nes savo teigiamais
atsiliepimais apie šią veiklą pasidalydavo jos artimos draugės,
savanoriauti paskatino ir mama.
O kai socialiniuose tinkluose
pastebėjo informaciją apie savanorystės galimybes Druskininkuose, Giorgia iškart apsisprendė registruotis. Pirmiausia
kreipėsi į jaunimo savanorišką
veiklą organizuojančią asociaciją „Padėkime vaikams“, po to
teko pildyti anketą, tvarkyti kitus
formalumus, dalyvauti prisistatymo pokalbiuose, galiausiai
– pasirinkti priimančią organizaciją iš vienuolikos galimų,

akredituotų Druskininkuose.
Mergina sako susidomėjusi biblioteka dėl to, kad pagal veiklos pobūdį ši įstaiga labiausiai
atitiko jos polinkius ir lūkesčius.
Be to, iki šiol dar niekas nepasiryžo savanoriauti bibliotekoje,
tad buvo smalsu ir įdomu peržengti šį barjerą, pasirinkti tai,
ko niekas neišbandė.
Giorgia savanoriauti pradėjo kovo viduryje, kai buvo pasirašyta trišalė jaunimo savanoriškos tarnybos sutartis ir
sudarytas savanoriškos veiklos
planas. Per šį laiką savanorei
teko atlikti užduotis, numatytas
darbų grafike: surūšiuoti knygas
pagal jų leidybos metus, žanrus
ir kalbas, padėti sudėlioti knygų fondus, sutvarkyti saugyklą,
surašyti bibliotekai padovanotų
knygų duomenis į skaitmenizuotas laikmenas, parengti nurašomų leidinių sąrašus, iškarpyti
vaikams skirtus knygų skirtukus,
sukurti plakatus ir skelbimus, reklamuojančius bibliotekos renginius, filmuoti parodos eksponatus. Labiausiai Giorgiai patiko
kūrybinės užduotys, nes paskatino išmokti taikyti dizaino programą „Canva“, ugdyti meninius
gebėjimus. Savanorės atlikti
darbai, jos fotografuoti gamtos
vaizdeliai buvo paviešinti biblio-

tekos „Facebook“ paskyroje.
„Savanoryste nenusivyliau, ši
patirtis man yra įdomi ir naudinga, ji padėjo išbandyti save,
sustiprinti motyvaciją. Savanoriavimo užduotys nėra sunkios,
man patinka jas atlikti. Įgijau
daugiau drąsos, išmokau prisiimti daugiau atsakomybės, planuoti savo laiką, derinti su darbu
– per vasaros atostogas įsidarbinau, Karolio Dineikos sveikatingumo parke prekiauju ledais.
Be reikalo iš pradžių prisibijojau savo kuratorės – bibliotekos direktorės Laimos Žėkienės. Savanoriaudama įsitikinau,
kad bendrauti su įstaigos vadove yra lengva ir paprasta. Labai
džiaugiuosi savo pasirinkimu!“
– sakė Giorgia, kuri bibliotekoje savanoriaus dar 2 mėnesius.
Savanorystė turi ir kitų privalumų. Abiturientai, stojantys į bakalauro studijas, už savanorystę, trunkančią pagal programą
šešis mėnesius, gali papildomai
gauti 0,25 stojamojo balo. Tai labai praverstų, renkantis konkurencingas studijų programas.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija

Liepos 19-oji yra svarbi kraštotyrininkams – šią dieną 1961
m. buvo įsteigta Lietuvos kraštotyros draugija. Būtent šią
dieną Alfreda Pigagienė, nepailstanti kraštotyrininkė, jau keletą dešimtmečių besidominti
ne tik Druskininkų krašto, bet ir
viso Dainavos regiono istorija,
bibliotekoje pristatė naujausiąją – jau septintąją – savo knygą
„Neramūs pokario metai“.
Knygoje trumpai apžvelgiami
pagrindiniai ginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje ir Dzūkijoje įvykiai,
pateikiami partizanų, ryšininkų,
tyliųjų rezistentų, tremtinių ir jų giminaičių prisiminimai apie neramius pokario laikus, pasakojama
apie buvusių tremtinių ir politinių
kalinių pastangas, pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais
Druskininkuose buriant tremtinių klubą ir tremtinių chorą, 1994
m. organizuojant nuotraukų ir relikvijų, liudijančių druskininkiečių
gyvenimą tremtyje ir lageriuose,
parodą, 1996 m. steigiant Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejų. Atskirą knygos skyrių
sudaro A. Pigagienės surinktos
nuotraukos, kuriose įamžinti pokario kovų dalyviai, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio renginiai, buvusių Dainavos krašto partizanų
ir politinių kalinių susitikimai, jaunimo žygiai partizanų takais.
„Kraštotyriniam darbui pasišventusios A. Pigagienės knygos – didelė vertybė, dovana būsimoms kartoms“, – šios autorės
leidinių svarbą įvertino bibliotekos
direktorė Laima Žėkienė.
Ištraukas iš knygos skaitė A. Pigagienės anūkės Roberta ir Ernesta. Renginio dalyvius pradžiugino druskininkietė, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos absolventė solistė Morta Elžbieta
Bieliukaitė, atlikusi dzūkų krašto
lietuvių liaudies dainą „Teka teka
šviesi saulė“. Renginį užbaigė susirinkusiųjų bendrai padainuota
Juozo Naujalio ir Maironio daina
„Oi neverk, motušėle“, kuri antrą
šimtmetį lydi mus Lietuvos kelyje ir jau seniai yra tapusi lietuvių
liaudies daina.
A. Pigagienė moka gerai valdyti
plunksną. Jos publikacijos ne kartą buvo skelbiamos periodinėje
spaudoje. O kraštotyrine veikla ji
susidomėjo 1971 m. Tuomet, dirbdama mokytoja Varėnos rajone,
įkūrė vyresniųjų klasių moksleivių kraštotyros būrelį. Prasidėjus
Atgimimui ir atėjus Nepriklausomos Lietuvos valstybės laikams,
ji kartu su tėveliais Stase ir Juozu Šeštokais, aktyviais rezistencijos dalyviais, buvo įvykių ir dar-

bų, atkuriančių istorinę pokario
laikų tiesą, sūkuryje. Kai 1996
m. pradėjo veikti Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus,
A. Pigagienė suskato supažindinti moksleivius su karo ir pokario metų dalyviais, organizuoti išvykas į partizanų kovų vietas
Druskininkų apylinkėse, Varėnos
ir Marijampolės rajonuose, vadovavo Viečiūnų pagrindinės mokyklos moksleivių kraštotyros būreliui.
1998 m. A. Pigagienė įsijungė į
Rezistencijos ir tremties muziejuje įkurtos visuomeninės organizacijos „Atmintis“ narių gretas ir visą
savo laisvalaikį paskyrė ginkluotos rezistencijos ekspozicijos kūrimui – talkinant tėvams, surinko
daug nuotraukų, jas aprašė, užfiksavo rezistentų pasakojimus.
Vėlesniais metais padėjo rengti
tremties, neginkluoto pasipriešinimo ekspozicijas, organizavo renginius muziejuje ir už jo ribų: istorijai reikšmingų datų minėjimus,
knygų ir dokumentinių filmų pristatymus, susitikimus su tremtiniais ir partizanais, kitais įdomios
biografijos žmonėmis, seminarus
istorijos mokytojams, naujausiųjų
laikų istorijos pamokas moksleiviams, ekskursijas „Partizanų takais“. Muziejaus patalpų remonto talkose A. Pigagienė dalyvavo
kartu su kitais visuomeninės organizacijos „Atmintis“ ir Politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos Druskininkų skyriaus nariais.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui paskelbus respublikinę akciją
„Tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai“, A. Pigagienė 1999 m. ir
2002 m. devyniuose Druskininkų
savivaldybės kaimuose aplankė
apie 40 žmonių, išklausė ir užrašė jų liudijimus. Kai Lietuvos pokario rezistencijos dalyvis Antanas Suraučius iš Lenkijos atvyko
organizuoti savo buvusių bendražygių įamžinimo darbus ir 2002
m. įsteigė Druskininkų krašto klubą, A. Pigagienė buvo išrinkta šio
klubo pirmininke ir tas pareigas
eina iki šiol. Jos pastangomis į
klubo veiklą įsiliejo žmonės, neabejingi savo krašto istorijai. Be to,
A. Pigagienė nuo 2004 m. organizuoja išnykusio Cimakavo kaimelio, pokario metais vadinto Dainavos apygardos partizanų sostine,
bendruomenės narių susitikimus.
A. Pigagienė tautiškumo, pilietiškumo ugdymo bei kultūros paveldo kaupimo baruose darbuojasi visuomeniniais pagrindais.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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GRUPĖS „MANGO“ KONCERTAS
PO ATVIRU DANGUMI

RUGPJŪČIO 13 D. 19.30 VAL. GRŪTO PARKE
Bilieto kaina – 15 Eur. Bilietais prekiaujama Grūto parko kasoje.
Paskubėkite – bilietų kiekis ribotas!
Daugiau informacijos – tel. +370 682 42320

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

UAB „Druskininkų autobusų parkas“ siūlo darbą
vairuotojui-konduktoriui.

Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), reikalinga „D“
kategorija.
Valandinis įkainis – 4, 48 Eur plius priedai (1100, 00 –
1300, 00 bruto)

CV siųsti el.paštu ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653
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Pabėgėliai iš Ukrainos Druskininkuose susirado darbus
ir mokosi lietuvių kalbos
mą dėl kompensacijos skyrimo.
Kartu su prašymu reikia pateikti
pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos
sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas
arba interesų Lietuvoje turinčio
užsieniečio kodas (ILTU kodas)
ir gimimo data, jei asmens kodo
panaudos gavėjas neturi.

L. Baranauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Vasario mėnesį Rusijai užpuolus Ukrainą, milijonai
ukrainiečių pabėgėlių patraukė į Lenkiją, Lietuvą ir kitas valstybes. Kovo pradžioje tam tikra dalis ukrainiečių
laikinajam savo prieglobsčiui pasirinko Druskininkus.
Mūsų mieste jiems buvo suteikta visa reikalinga pagalba, o druskininkiečiai su jais
dosniai dalijasi būstu, dovanoja drabužių ir kitų būtinų
daiktų.
Nuo pat ukrainiečių pabėgėlių atvykimo į Druskininkus
visas jų problemas sprendžia
Savivaldybė ir bendruomenė.
Apie tai, kaip Druskininkuose sekasi ukrainiečiams, kokias jų problemas tenka dažniausiai spręsti, kaip jiems
pavyksta integruotis į mūsų
bendruomenę,
kalbėjomės
su Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskiene.
– Kiek šiuo metu Druskininkuose yra apsistojusių pabėgėlių iš Ukrainos?
– Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenimis, šiuo metu yra užregistruoti 638 ukrainiečiai, pasitraukę iš
Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,
kurių gyvenamoji vieta nurodyta Druskininkų savivaldybėje. Iš
jų 262 vaikai iki 17 metų ir 376 –
suaugusieji.
– Kokia yra pabėgėlių judėjimo dinamika nuo kovo iki dabar? Ar daug iš jų, pasirinkusių Druskininkus, sugrįžo į
Ukrainą?
– Nuo šių metų kovo mėnesio
didžiausias pabėgėlių skaičius
fiksuotas kovo 14-21 dienomis
(203 asmenys per 7 dienas).
Vėliau atvykstančiųjų skaičius
palaipsniui mažėjo. Nuo liepos
11 iki 18 dienos fiksuota 15 naujai atvykusių Ukrainos piliečių.

Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenimis, iš
Druskininkų savivaldybės gyventi į Ukrainą sugrįžo arba išvyko gyventi į kitą užsienio valstybę 25 Ukrainos piliečiai.
– Kokia yra ukrainiečių įdarbinimo situacija? Kokiose
įmonėse ir bendrovėse jie įsidarbino? Kiek yra registruotų
Užimtumo tarnyboje?
– Nuo karo pradžios iki šiol
Užimtumo tarnybos Druskininkų
skyriuje registravosi 248 ukrainiečiai. Įdarbinta 130 asmenų,
23 asmenims darbo paieška nutraukta, 1 nusiųstas į profesinį mokymą. Daugiausia ukrainiečių įsidarbino sanatorijose ir
SPA centruose kambarinėmis,
padavėjais, pagalbiniais darbininkais bei švietimo įstaigose –
mokytojais ar jų padėjėjais.
– Kur yra apgyvendinti pabėgėliai iš Ukrainos? Kiek
išmokėta kompensacijų už
būsto nuomą jo pateikėjams?
Ar daug pabėgėlių patys išsinuomojo būstus?
– Visi atvykusieji gyvena privačiuose gyventojų būstuose.
Ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui jau išmokėta 51 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Kompensacijas už
būsto suteikimą gauna 124 būstų savininkai.
Svarbi žinia ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui
– kompensacijos bus mokamos
ilgiau – pusę metų vietoje trijų
mėnesių. Būstų ir kitų tinkamų
gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo
pabėgėlius, savivaldybės Socialinės paramos skyriui turėtų teikti prašymus kompensacijoms gauti, o kompensacijas jau
gaunantys – kreiptis dėl jų pratęsimo.
Asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, turi pateikti savivaldybės nustatytos formos prašy-

– Su kokiomis problemomis
į Socialinės paramos skyrių
dažniausiai kreipiasi pabėgėliai?
– Į Socialinės paramos skyrių
ukrainiečiai kreipiasi, kaip į informacijos centrą ir dažniausiai
teiraujasi, kokios išmokos jiems
priklauso, kokius dokumentus
turi pateikti, kur ir kaip jie gali
susirasti būstą, užrašyti vaikus
į darželį ar mokyklą, teiraujasi
dėl paramos maistu, drabužiais
ar higienos prekėmis.
– Kokias išmokas gauna pabėgėliai? Kiek pinigų išmokėta nuo pabėgėlių atvykimo į
Druskininkus?
– Tik atvykę į mūsų šalį, pabėgėliai turi teisę dirbti ir gauti Užimtumo tarnybos teikiamas
paslaugas, jų vaikai gali lankyti
ugdymo įstaigas, gauti paramą
mokiniams, darželio ugdymo
mokesčio lengvatą. Esant sunkiai materialinei padėčiai, ligai,
šeimai gali būti skiriama vienkartinė pašalpa.
Gavus leidimą laikinai gyventi
Lietuvoje, ukrainiečiai įgyja teisę į socialinę pašalpą ir būsto
šildymo kompensacijas, išmokas vaikams, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas, vienkartinę įsikūrimo
pašalpą, ugdymo išlaidų kompensaciją, socialines paslaugas. Skiriant minėtą paramą,
skyrimo sąlygos tokios pačios
kaip ir bet kuriam Lietuvos piliečiui.
Iki šiol Socialinės paramos
skyrius daugiausia prašymų sulaukė dėl socialinės pašalpos ir
išmokų vaikams. Nuo kovo mėnesio ukrainiečiams išmokėta
116 tūkst. Eur LR valstybės ir
savivaldybės biudžeto lėšų.
– Kaip organizuojamas pabėgėlių vaikų iš Ukrainos vasaros poilsis?
– Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje birželio-liepos mėnesiais organizuojama vasaros
poilsio stovykla mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos. Joje
dalyvauja beveik 50 vaikų, su
kuriais dirba pedagogės ukrainietės. Stovyklautojai ne tik
smagiai atostogauja, dalyvauja įvairiose edukacijose, bet ir
intensyviai mokosi lietuvių kalbos. Stovyklos veiklos finansuojamos bendrai valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis.
Parengė Laimutis Genys

Vasaros poilsio stovykloje iš Ukrainos atvykę mokiniai smagiai pramogauja, dalyvauja įvairiose
edukacijose ir intensyviai mokosi lietuvių kalbos / Asmeninio archyvo nuotraukos
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Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti:
- kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai;
- indų plovėjus, atlyginimas nuo 735 eurų;
- padavėjus, atlyginimas nuo 900 eurų.

Kreiptis tel.: 8 313 51529, 8 611 19020,
el. p. karjera@spa-vilnius.lt

Atliekame kadastrinius matavimus: buto, gyvenamojo
namo, sodo namo, komercinės paskirties statinio, pirties,
ūkinio pastato, garažo. Statybos užbaigimo dokumentų
rengimas pagal naujus reikalavimus, deklaracijų teikimas
ekspertams.

Tel. 8 629 64563

Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių
supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas,
sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime
pristatyti į vietą. Tel.
+370 687 93693
Superkame visų
markių automobilius
geriausiomis rinkos
kainomis.
Tel. 8 648 18770

Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

Šildymo sistemos,
vandentiekio ir
kanalizacijos darbai.

8 656 21154

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Perka žemės ūkio paskirties
sklypą arba apleistą sodybą
šalia Leipalingio.
Tel. +370 692 92108

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

Tel. 8 620 65 577.
Nekilnojamojo turto
operacijos:
pirkimas;
pardavimas,
tarpininkavimas;
paskolos;
vertinimas
www.zeme.lt
Tel. 8 680 84444

Atliekami vidaus
apdailos darbai.
Tel. 8 676 01689
Atliekami vidaus ir
lauko darbai, dedamos
trinkelės.
Tel. 8 679 05626

AKCIJA -20 %

Už dideles
vaikų svajones!

Vaiko sveikatos
tyrimai

Kainos nuo

33 €

DRUSKININKAI
M. K. Čiurlionio g. 65
T. Kosciuškos g. 12
Akcija galioja iki rugpjūčio 31 d.
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas
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Užuojautos
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... (R. Vinterz)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui,
nuoširdžiai užjaučiame Ramutę Siliūnienę ir artimuosius.
Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu metu!
Druskininkų savivaldybė
Mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Praną Pozniaką.
UAB „Drusta“ kolektyvas
Pasaulis, kurio nebėra,
pasaulis, kuris jau praėjo,
dar kartais sugrįžta veidais,
dar kartais sugrįžta vardais.
Ir bando lyg vėtroje gęstantis laužas
sušildyt mane atmintim...
Mirus mylimam vyrui, nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
gydytojai Ramutei Aželionienei.
Lietuvos gydytojų sąjungos Druskininkų filialo gydytojai
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Tomą Siliūną, jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų PSPC kolektyvas

RENGINIAI

Rugpjūčio 2 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – susitikimas su popieriaus karpinių parodos „Gimtinės spalvos“ autorėmis Roma Gudaitiene (Vilnius) ir Lina Kabelkaite (Leipalingis)
Rugpjūčio 4 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – karpinių parodos „Druskininkietiškai
vilnietiškas pokeris“ atidarymas. Paroda skirta rašytojo Ričardo Gavelio 20-osioms mirties metinėms
paminėti. Renginyje dalyvaus buvę R. Gavelio klasės draugai
Rugpjūčio 5 d. 17 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – Rasos Balčiūtės
keramikos parodos „Ieškojimai – matymai- radimai“ ir bendros tapybos ant šilko paveikslų parodos „Šilko
fiesta“ atidarymas. Parodos veiks iki rugpjūčio 31 d.
Rugpjūčio 5 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į Gražinos
Aleknavičiūtės-Kuprevičienės apžvalginės parodos „Odos paveikslai“ atidarymą. Dalyvaus kompozitorius
Giedrius Kuprevičius

„Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose“

Liepos 30 d. 18 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) – Godos Gedvilaitės
koncertas
Rugpjūčio 3 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) Gintaro
Januševičiaus koncertas
Rugpjūčio mėn. 6 d. 18 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) – Aleksandros Žvirblytės koncertas

PARODOS
Iki rugpjūčio 2 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks Romos Gudaitienės (Vilnius) ir Linos
Kabelkaitės (Leipalingis) popieriaus karpinių paroda „Gimtinės spalvos“
Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) bus eksponuojama Leono ir Aido Striogų paroda
„Bėga gyvenimas bėga...“
Iki rugpjūčio 31 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks Zigmonto Jurevičiaus kūrybos darbų
paroda. Paroda nuolat papildoma naujais darbais!
Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Mykolės Ganusauskaitės
paroda „Fotogeniški peizažai“
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia Muziejaus kolekcijos paroda „Lietuvos dailė“
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia Valentino Butanavičiaus paroda
„Baltų būtis“

Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai.

Tel. 8 636 60454
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2022.07.29 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais.
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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Nekasdienė duona.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:15 Erdvėlaivis „Serenity“.
00:15 Gaila, kad nežinojau.
02:10 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mano geriausias draugas.
04:00 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Ledynmetis 3“.
21:25 VASAROS KINO TEATRAS
„Fantastiškas ketvertas“.
23:40 „Potvynis“.
01:50 „Saulės ašaros“.
04:10 „Atostogos rifuose“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Grįžimo taškas.
23:00 Skambutis 3.
00:55 Desperado.
02:50 Vagiant gyvenimus.
04:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika”.
08.00 „Juvelyrų klanas”.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Mama“.
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 „Rysas Darbis Japonijoje“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Klausimėlis.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 Romo Dambrausko kocertas.
22.30 Reporteris.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.55 „Gyvi“.
04.35 „Reali mistika”.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Jūrų pėstininkas 6. Atkakli kova.
23:10 Ketvirtojo Reicho aušra.
01:05 „Strėlė“.

2022.07.30 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 7 Kauno dienos.
06:30 Praeitis ateičiai.
07:30 Nekasdienė duona.
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.
12:00 Dramblių belaukiant.
12:50 Spalvingas žirgelių gyvenimas.
13:45 Komisaras Montalbanas. Dvejonių metas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Praeitis ateičiai.
18:30 Žinios.
19:00 Euromaxx.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Premjera. Palm Springsas.
23:55 Šeimos šventė.
01:25 Erdvėlaivis „Serenity“ .
03:20 Spalvingas žirgelių gyvenimas.
04:15 Komisaras Montalbanas. Dvejonių metas.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Pragariškas Arabijos dykumos
karštis“.
12:40 „Laukinė gamta. Tobuli partneriai“.
13:50 „Heida“.
16:00 „Geri metai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Naktis muziejuje 2“.
21:50 „Marsietis“.
00:45 „Tykantis šešėliuose“.
02:25 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
04:45 „Atostogos rifuose“.
06:30 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.

09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti.
11:10 Ant bangos.
12:55 Marsupilamio pėdsakais.
14:55 Prekybos centro kietuolis.
16:50 Nuogas ginklas 33.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 SUPERKINAS Šuniškas pokštas.
21:15 Tėtukas namie 2.
23:10 Vingiuotas kelias namo.
01:00 Grįžimo taškas.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Misija: laukinė gamta.
08.30 Pokalbiai prie jūros.
Atostogų ritmu.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Misija - vasara.
11.30 Išpažintis su Marija.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Grilio skanėstai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Iki nelaimės. Išsiveržimas Baltojoje daloje“.
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Reali mistika”.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Misija - vasara.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas.
06:00 „Slėpiningas pelėdų pasaulis“.
07:00 „Naminių gyvulių gyvenimo ypatumai“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 „Varom!“.
09:30 Leopardų uolos.
10:40 Paslaptingas apuokų gyvenimas.
11:45 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
12:55 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
14:00 „Gordonas Ramzis. Nepažintos
teritorijos“.
15:05 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou.
22:10 MANO HEROJUS Pasivaikščiojimas.
00:30 „Amerikietiškos imtynės“.
02:30 Jūrų pėstininkas 6. Atkakli
kova.

2022.07.31 d.
Sekmadienis
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 dvasinius 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.
12:50 Tolimoji šalis Kinija: Junanas.
13:40 Miesto gyvūnai.
14:30 Anykščių kraštas. Anykščių krašto sakraliniai statiniai.
15:00 Kryžių kalno atlaidai.
16:40 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Gamtininko užrašai.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Noras gyventi .
23:40 Ak, jau tie tėvai.

01:40 Planeta Žemė 1.
02:30 Tolimoji šalis Kinija: Junanas.
03:20 Miesto gyvūnai.
04:15 Mokslo ekspresas.
04:30 Palm Springsas .

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

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Blinkio Bilo filmas“.
10:50 „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“.
12:40 „Laukiniai lūkesčiai“.
13:40 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
14:15 „Titanikas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“.
21:55 VASAROS VAKARO KINO TEATRAS „Atominė blondinė“.
00:10 „Fantastiškas ketvertas“.
02:15 „Marsietis“.

06:30 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Alvinas ir burundukai 4.
11:40 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala.
13:40 Nevykėlis.
15:25 Uždelsta meilė.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Tamsioji Mėnulio pusė.
22:30 21 tiltas.
00:30 Valdžia.
03:00 Tėtukas namie.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.30 Grilio skanėstai.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu .
10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas.
11.30 „Partizanų keliais“.
12.00 „Vieno nusikalktimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Reali mistika“.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.

06:00 „Slėpiningas pelėdų pasaulis“.
07:00 Baltijos galiūnų čempionatas. Kražiai.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
III-iasis etapas.
10:00 „Pričiupom!“.
10:30 Laukinė Uganda.
11:40 „Kova už būvį“.
12:50 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
13:55 „Gordonas Ramzis. Nepažintos
teritorijos“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Matrica. Revoliucijos.
00:55 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Pasivaikščiojimas.

2022.08.01 d.
Pirmadienis
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 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Mes iš Ukrainos. Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba.
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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Draugiška Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara.
22:00 Užkluptas.
22:45 Grančesteris.
23:35 31-oji nuovada.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada.
00:30 Mes iš Ukrainos. Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Savaitė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
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 PREMJERA „Kriminalinė Lietuvos zona su Dailiumi Dargiu“.
20:30 „Dingusi moteris“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS „Tobuli aferistai“.
00:25 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Atostogos rifuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:20 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Sumažinti žmonės.
01:10 21 tiltas.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

13

Savaitraščio Nr. 365

2022 m. liepos 28 d.

05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija - vasara.
07.00 Išpažintis su Marija.
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 R. Dambrausko koncertas.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
17.30 Misija - vasara.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
03.55 24/7
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Skubi siunta.
22:45 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:25 Matrica. Revoliucijos.
03:40 „Akloji zona“.

2022.08.02 d.
Antradienis
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 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
12:00 7 Kauno dienos.
12:30 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Draugiška Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Užkluptas.
22:45 Laukiniai Vakarai prie molo. Kriminalinis serialas.
23:30 Kelionių atvirukai.
23:45 31-oji nuovada.
00:30 7 Kauno dienos.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.

04:30 Gamtininko užrašai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 „Kriminalinė Lietuvos zona su
Dailiumi Dargiu“.
20:30 „Mano meilė karantinas“.
21:00 PREMJERA „Gelbėtojai išgelbėtojai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS „Pagrobimas“.
00:25 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Atostogos rifuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Taiklus šūvis.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Sumažinti žmonės.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Mama“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Partizanų keliais.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Svetimas.
22:50 Skubi siunta.
00:35 „Strėlė“.
01:25 „Akloji zona“.

2022.08.03 d.
Trečiadienis
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 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
12:00 Smalsumo genas.
12:30 Tai kur toliau?
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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Premjera. Kai nutyla artilerija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Klanas.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 31-oji nuovada.
00:30 Pusryčiai pas kaimyną.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Kai nutyla artilerija.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
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 „Kriminalinė Lietuvos zona su
Dailiumi Dargiu“.
20:30 „Mano meilė karantinas“.
21:00 PREMJERA „Gelbėtojai išgelbėtojai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS „Artūras ir Merlinas. Kameloto riteriai“.
00:25 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“ .
02:25 „Atostogos rifuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
10:55 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „PREMJERA Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Legenda.
01:05 Taiklus šūvis.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06 30 Grilio skanėstai.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 Mama.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 „Žudikų pėdsakais“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Žudikų pėdsakais“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
03.55 „Rysas Darbis Japonijoje“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Sukčiai.
23:05 Svetimas.
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Akloji zona“.

2022.08.04 d.
Ketvirtadienis
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 Premjera. 31-oji nuovada.
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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara.
22:00 Klanas.
22:50 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:35 31-oji nuovada.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada.
00:30 Mūšio laukas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai.
02:05 Frenki Dreik paslaptys
02:00 LRT radijo žinios.
(Frankie Drake Mysteries).
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Praeitis ateičiai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
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 TIESIOGIAI Vyrų krepšinio kontrolinės rungtynės. Lietuva – Estija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:27 „TV3 orai“.
22:30 „Kietas riešutėlis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Atostogos rifuose“.
03:20 „Naktinė pamaina“.
04:20 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
10:55 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „PREMJERA Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. N-7. Infošou.
20:00 Bus visko.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Operacija „Finalas“.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Legenda.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 Alchemija. Švietimo amžius.
05:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Gyvi“ 1/9.
11.10 „Mama“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 „Žudikų pėdsakais“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Žudikų pėdsakais“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
03.55 „Rysas Darbis Japonijoje“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Nėra kur bėgti.
22:50 Sukčiai.
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Akloji zona“.
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį
kiekį pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Siūlomas laikinas darbas
su vakarietišku traktoriumi smulkinti pievas.
Galimas pamaininis darbas, savaitgaliai laisvi. Geras
atlyginimas. Reikalingos minimalios žinios apie techniką.
Be patirties - apmokome. Kreiptis tel. 8 664 13885

SANTECHNIKOS DARBAI
TEL. 8 687 27676
Gydytojas endokrinologas,
skydliaukės ligų specialistas,
med. dr. Vygantas Šidlauskas
konsultuos liepos 30 d.
klinikoje „Antėja“

Savaitraščio Nr. 365

„The House“ ieško naujų
komandos narių!
Reikalingi:
virėjai/virėjos
Atvykusiems iš kitų
miestų, organizuojame
apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

(Druskininkai, T. Kosciuškos g. 12).

Atliekami echoskopijos, skydliaukės
aspiracinės punkcijos ir hormonų tyrimai.

Registracija tel. 8 661 02610
Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,
įvairių tipų šildomų grindų įrengimas.
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029
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

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394
Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359

Kebabinei reikalinga (-as) darbuotojas
nuolatiniam darbui. Tel. 8 681 17854
Autoservisui reikalingas autošaltkalvis remontuoti
automobilių važiuokles. Atlyginimas – nuo 900 Eur į
rankas, priklausomai nuo darbo rezultato.
Tel. 8 612 68057
BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME
NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

BALDAI

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

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha),
apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir
tankiai apaugusius – mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577
Cheminis giluminis baldų ir kilimų valymas Jūsų namuose.
Nemalonių kvapų šalinimas patalpose ir automobiliuose.

Tel. 8 615 77277

Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų,
asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra ežerai –
Juodasis ir Baltasis Bilsai.
Kaina – 30 000 eurų. Tel. 8 602 28830

ĮMONEI UAB „CONER“
REIKALINGA BETONUOTOJŲ BRIGADA.
Darbas Druskininkuose. Siūlome: konkurencingą
darbo užmokestį bei motyvuojančią priedų sistemą,
neterminuotą darbo sutartį. Aprūpiname darbo
priemonėmis bei apranga. Dėl darbo pasiūlymo
skambinkite tel. +370 636 33104.
Siūlomas darbas
pjauti savaiminius medelius. Nereikalingas
pažymėjimas, reikalinga bent minimali patirtis. Geras
atlyginimas. Į darbą vežame įmonės transportu.
Kreiptis tel. 8 664 13885
UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio kambarinei (-iui) . Atlyginimas – 770 Eur,
neatskaičius mokesčių.
Kontaktinis tel. 8 615 64050

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

Tel. 8 682 10953
PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

Auksas
UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692
PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887
SVEIKATINGUMO
IR POILSIO
KOMPLEKSAS
Kiemo, garažo vartų
remontas,
automatikos.
„GRAND
SPA
LIETUVA“
Tel. +37062530320
KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:
Pjauname žolę, karpome tujas.

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
Kreiptis
• viešbučio registratorių
(-ę);tel.8 615 77277
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
Nuolatiniam
darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir
• FMR/BP
slaugytoją;
statybos
darbus,
geros sąlygos, darbas komandiruotėse
• slaugytojos
padėjėją;
Lietuvoje,
apgyvendiname. Tel. 8 611 01110
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
barmeną
(-ę)-padavėją,
restorano
pagalbinį
darbininką
Mulčiuoju
pievas,
kaina
– 55
Eur/ha.(-ę);
• restorano „Keturi vėjai“
Tel.barmeną
8 629 (-ę)-padavėją;
12345
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką
(-ę)-plytelių
klojėją.
Automobilių
kėbulų
ir žibintų
poliravimas, dviračių remontas.

Tel. 8 610
66734
Susidomėjai?
Susisiek
tel. +370 686 70024
Atliekame
vidaus apdailos darbus.
el.paštu: personalas@grandspa.lt
Tel. +370 639 42242

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +370 675 24422

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalingi
darbuotojai: masažuotojas (-a) ir bendrosios praktikos
slaugytoja (-as). Informacija tel. 8 313 59103
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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“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 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“ – 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

Parduoda nekilnojamą
turtą
Parduodamas butas Veisiejų
g. 43 name, bendras plotas –
77, 17 kv. m, 5 aukštas iš 5,
4 kambariai, mūrinis namas,
statybos metai – 1977 m. Yra
baldai, buitinė technika. Netoli
mokykla, darželis, šalia Nemuno upė. Kaina – 75 000 Eur. Be
tarpininkų. Tel. 8 698 87626
Parduodamas garažas Baltašiškėje, T formos duobė, yra 2
aukštas. Tel. 8 682 51231
Druskininkuose, Šiltnamių g.
26 bendrabutyje parduodamas
16 kv. m kambarys, pirmame
aukšte, rami kaimynystė, dauguma pasidarę atskirus įėjimus
iš kiemo pusės. Reikalingas
remontas, bet yra plastikiniai
langai. Kaina – 13 000 Eur.
Kreiptis tel. +37060982222
Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų, asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra
ežerai – Juodasis ir Baltasis
Bilsai. Kaina – 30 000 eurų.
Tel. 8 602 28830
Parduoda namų valdos –
34, 8 arų sodybą ir 28 arų
miško sklypą, Švendubrės
kaime,
Druskininkų
sav.
Tel. 8 610 00828
Parduodamas
100
kv.
m namas miesto centre,
prie Druskonio ežero, 5
arų namų valdos sklypas.
Tel. 8 692 40191
Parduodamas 83, 32 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, Lipliūnų kaime. Detalusis planas, kadastriniai
matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą
Perka garažą Druskininkuose,
tinka visos garažų bendrijos.
Tel. 8 699 43002
Ieško pirkti garažą Gardino arba Ligoninės g.
Tel. 8 615 89454

Perka
sodybą su žeme,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės,
pageidautina
vienkiemis.
Siūlyti tel. 8 611 01110.
Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą
sodyba
šalia
Leipalingio.
Tel. +370 692 92108

Keičia nekilnojamą turtą
Keičia sodybą Švendubrės
kaime į du – vieno ir dviejų
kambarių butus Druskininkuose. Tel. 8 687 78763
Keičiamas 13 arų sklypas su
naujos statybos namu (be vidaus darbų), esantis prie Viečiūnų į butą Druskininkuose.
Tel. 8 670 64730

Parduodamas
virtuvinis
komplektas
(5
pakabinamos spintelės ir apačioje su
stalčiais), dvivietė kriauklė,
kampinė spintelė, stalas ir taburetės, sekcija, dviejų durų
spinta su antresolėmis – 20
Eur ir miegamojo kampas.
Tel. 8 616 48116
Vyriškas dviratis „WHEELER“,
MODELIS – CROSS 6.1, 28
colių ratai, rėmas – 48 cm, kaina – 150 Eur. Tel. 8 611 32291
2
lovos
su
dėže, kaina –
Tel. 8 610 65712

patalynės
derinama.

Sauskelnės „TENA“, L dydis, 28 vnt., kaina – 9 Eur.
Tel. 8 615 18095
Naujas vyriškas miesto dviratis „MINERVA ARTHUR DELUXE M 655“ (3 pavaros, ratų
dydis – 28 coliai)“, kaina – 200
Eur, TV priedėlis „TV STAR
T910“ – 15 Eur, pakabinami
šviestuvai butui nuo 4 Eur, TV
„LG“ ir „Philips“ pulteliai – nuo
4 Eur, vaikiškas medinis maniežas, sulankstomas – 22 Eur
(100 x 100 x 63 cm), stačiakampis stalas (135 x 75 x 48),
plytelių paviršius – 25 Eur, šaldytuvas „Gorenje RK6353W“,
4 kameros, 2 kompresoriai,
186 cm aukščio, kaina – 110
Eur, LCD televizoriai „Sharp“,
35 cm ir 51 cm įstrižainės, po
30 Eur. Skalbimo gelis „Pure
fresh“, 3 l. Tel. 8 686 43600

Parduoda mišką,
medieną, malkas
Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Parduoda eglines malkas kaladėmis, supjauta maždaug
po 30 cm. Pasiimti patiems iš
Daugintų g., Grūte, Druskininkų sav. 1 kub. m kaina – 28
Eur. Kreiptis tel. 8 614 76626
arba el. paštu tautvydaslankelis@gmail.com

Kita
Pasiskolintų purkštuvą, tinkamą išpurkšti medinio namo
sieną. Tel. 8 618 67244

Ieško darbo
2 kartus per savaitę gali prižiūrėti sodybas, atvažiuoja.
Tel. 8 692 44465
Moteris ieško valytojos darbo. 10 metų valymo patirtis.

Reikalinga
Savaitgaliais (šeštadienį, sekmadienį) reikalingas žmogus, galintis padėti buityje.
Tel. 8 682 50770
Moteris privačiai ieško vyresnių klasių moksleivės (-io),
galinčio padėti dirbant kompiuteriu „Word“ programa bei padėti tvarkyti asmeninį archyvą.
Tel. 8 625 27579

Tel. 8 645 25413
Statybininkas

ieško

darbo.

Tel. 8 627 02119

Dovanoja
Dovanoja

du

nuostabius,

mielus 8 savaičių katinėlius.
Tel. 8 674 03638

Perka įvairius daiktus
Nuoma
Išnuomojamas
2
kambarių butas M. K. Čiurlionio g.
nuo rugpjūčio mėn. 17 d. su
baldais ir buitine technika.
Tel. 8 617 41584

Išsinuomotų
Vyras išsinuomotų kambarį
arba butą. Tel. 8 699 34792
Pensinio amžiaus moteris
išsinuomotų atskirą gyvenamą plotą Druskininkuose.
Tel. 8 692 97689

Parduoda įvairius daiktus
Geros būklės dujinė viryklė, kaina – derinama.
Tel. 8 618 85190
Vyriškas rankinis laikrodis
„KOMANDIRSKIJ VDV“, kaina
– 48 Eur. Tel. 8 620 43611
Parduodamas
„Riga“, atsiimti
Tel. 8 618 41136

pianinas
Neravų g.

4 metų, 4 kubų, viengubo pjovimo dilės (5 x 6 cm).
Tel. 8 698 89943
Elektrinis
bėgimo
takelis
„IWALK“, mažai naudotas. Garantija iki 2023 m. vasario mėnesio. Tel. 8 616 47585

Perka senovinę rankinę siuvimo mašiną, padedamą ant
stalo. Tel. 8 626 48705

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
„Žigulys“, istoriniai numeriai, TA iki 2025 m., „Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506
Parduodamas benzininis valties variklis „Piranija“, 1, 9 kW,
2011 m., kaina – 300 Eur. Tel.
8 650 70176
Parduodama vienos ašies
traktorinė priekaba. Su dokumentais. Tel. 8 698 89943

Perka transporto
priemones ir jų dalis
Perka
seną
„Volkswagen
transporter“ arba kitos markės
senesnį, geros būklės automobilį. Tel. 8 628 75156
Perka traktoriaus „MTZ 80“
kuro siurblį. Tel. 8 650 48730

Perka mišką, medieną,
malkas
Perka
medieną.
+37060228830

Tel.

Perka sausuolius, vėjovartas.
Pats susipjauna ir išsiveža.
Tel. 8 692 93304

5 asmenų šeima su vaikais iš Ukrainos ieško 2-3 kambarių buto ar
namo dalies Druskininkuose ar aplink išsinuomoti. Tel. 8 625 38284

BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su žeme
arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai. Greitai
įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą.
Tel. 8 605 29188
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

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
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
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