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Savaitgalį įvairiose Druskininkų erdvėse 
karaliavo linijiniai šokiai
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Druskininkuose 
įrengtas profesionalių 

treniruoklių kompleksas 
po atviru dangumi

2 psl.
Ukrainos vaikams – smagi 
ir turininga Druskininkų  

„Lions“ organizuota 
stovykla

5 psl.
Druskininkų JUC 

jaunimui siūlo veiklų ir  
renginių įvairovę

8 psl.

Praėjusį savaitgalį šokio 
entuziastus ir šokėjus į ku-
rortą jau trečią kartą sukvie-
tė druskininkietis, šokių stu-
dijos „Dosado“ vadovas 
Povilas Lapinskas, organiza-
vęs jau trečiąjį tarptautinį li-
nijinių šokių festivalį „Druski-
ninkai šokio ritmu“. 

Šiemetis renginys į kurortą 
sukvietė gausų dalyvių būrį 
– per tris dienas įvairiose ku-
rorto erdvėse pasirodė be-
veik tūkstantis šokėjų iš Lie-
tuvos ir užsienio šalių. Šokio 
ritmu judantys festivalio da-
lyviai dovanojo gerą nuotai-
ką ir jų pasirodymus stebėju-
siems žiūrovams.

Penktadienį prie Druskonio 
ežero esančiame amfiteatre su-
rengtas įspūdingas renginio ati-
darymas. Žiūrovai galėjo pasi-
gėrėti šokių studijos „Dosado“ 
šokėjų – jaunimo, vaikų, mergi-
nų grupių – pasirodymais. Buvo 
parodyta ir 15-os linijinių šokių 
programa. 

Šeštadienį nuo 10 valandos 
ryto šokėjus buvo galima pa-
matyti prie Vijūnėlės tvenki-
nio – ten surengtas 15-os šo-
kių maratonas. Visi kolektyvai 
iš Lietuvos ir užsienio šoko pa-

plūdimyje, smagiai leido laiką, 
maudėsi. O pavakarę festivalio 
kulminacija tapo finalinis 15-kos 
linijinių šokių pasirodymas pa-
čioje Druskininkų širdyje kartu 
su miesto muzikiniu fontanu.

Renginio organizatorius P. La-
pinskas džiaugėsi, kad festivalis 
tampa vis populiaresnis ir šie-
met sulaukė dar daugiau daly-
vių.

– Povilai, ką Jums pačiam 
reiškia įgyvendinta svajo-
nė? Dar prieš pirmąjį renginį 
sakėte, kad norėtumėte, jog 
Druskininkai taptų šokančių 
miestu...

– Iš tiesų labai noriu pasi-
džiaugti, nes renginys kaskart 
įgauna vis didesnį pagreitį, tam-
pa vis populiaresnis, atvažiuo-
ja vis daugiau kolektyvų. Pernai 
sulaukėme 16 kolektyvų iš Lie-
tuvos ir užsienio, o šiemet atvy-
ko jau 22 kolektyvai. Ir šalyje, ir 
už jos ribų apie mūsų festiva-
lį ir Druskininkus garsas sklinda 
greitai. Juk esame pirmieji, pa-
kvietę šokėjus šokti drauge su 
muzikiniu fontanu. 

Tokio reginio daug kas nėra 
matęs, sulaukiu daug padėkų. 
Festivalio dalyviai iš užsienio 

žada ne tik patys atvažiuoti ki-
tais metais, bet ir atsivežti dar 
didesnę komandą. 

Šiemet renginyje dalyvavo šo-
kėjai iš Nyderlandų, Anglijos, 
Latvijos, o kitąmet jų geografija 
turėtų plėstis. 

– Linijiniai šokiai vis popu-
liarėja. Galbūt todėl, kad čia 
atsiranda galimybė tiems, 
kas nori šokti, tačiau netu-
ri šokių partnerio... Šiuos šo-
kius, ko gero, dažniau šoka 
moterys?

– Noriu pabrėžti, kad linijiniai 
šokiai nėra skirti tik moterims... 
Šiemečiame festivalyje „Druski-
ninkai šokio ritmu 2022“ šoko ir 
vyrai. Keturiuose lietuvių kolek-
tyvuose yra linijinius šokius šo-
kančių vyrų, vienas vyras buvo 
Nyderlandų šokėjų grupėje. 

Šie šokiai vis populiarėja ir vi-
same pasaulyje. Yra žmonių, 
kurie neturi šokių partnerio, bet 
yra ir tokių, kurie tiesiog nenori 
šokti poroje. Visi jie puikiai šoka 
po vieną ir mėgaujasi šokiu!

Linijiniuose šokiuose nėra nei 
amžiaus kategorijų, nei lyčių ap-
ribojimų. Juos gali šokti visi – ir 
maži vaikai, ir garbaus amžiaus 
senjorai. 

Svarbu pagauti tą šokio emo-
ciją! Juk gera žmonėms šok-
ti, važinėti po festivalius, ben-
drauti, susitikti ir drauge pabūti, 
leisti kartu laiką. O šokių festi-
valiai jungia žmones, jie jų lau-
kia, ruošiasi, repetuoja. Jie turi 
dėl ko stengtis.

nukelta į 8 psl.

Renginio organizatorius P. Lapinskas džiaugėsi, kad festivalis tampa vis populiaresnis ir šiemet sulaukė dar daugiau dalyvių / Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Druskininkai plečia spor-
to erdves – praėjusią savaitę 
tarp Druskonio ir Vijūnėlės, 
prie naujų teniso kortų įreng-
tas išskirtinis ir pirmas tokio 
aukšto lygio profesionalių 
treniruoklių kompleksas. 

„Nuo šiol, norėdami sportuo-
ti visus metus, druskininkiečiai 

ir kurorto svečiai tai galės dary-
ti po atviru dangumi. Praėjusiais 
metais šalia Vijūnėlės laikinai 
buvo įrengti panašūs treniruo-
kliai. Idėja pasiteisino, todėl ieš-
kojome galimybių įrengti ilga-
laikę lauko sporto salę. Net 10 
profesionalių treniruoklių, pri-
taikytų sportuoti lauke, Drus-

kininkams padovanojo Druski-
ninkų vandens parkas. Ačiū už 
investiciją į bendruomenės ir tu-
ristų aktyvaus laisvalaikio skati-
nimą. Kviečiu visus pasinaudo-
ti šia unikalia dovana ir vasarą 
praleisti aktyviai“, – sako Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas.

Profesionalūs lauko sporto tre-
niruokliai pagaminti Suomijoje, 
jie skirti ir mėgėjams, ir profesi-
onalams.

Druskininkų sporto centro di-
rektorius Gintaras Šikšnys pa-
žymi, kad užsienyje tokie tre-
niruoklių kompleksai yra labai 

populiarūs, o Druskininkuose 
toks kompleksas, kuris veiks vi-
sus metus, – vienintelis Lietuvo-
je. 

„Treniruokliais gali naudotis 
įvairių amžiaus grupių sporti-
ninkai – vaikai iki 14 metų turė-
tų būti prižiūrimi tėvų arba tre-
nerių, o vyresni tai gali daryti 
savarankiškai. Treniruoklių svo-
riai reguliuojami, todėl kiekvie-
nas gali pasirinkti krūvį pagal 
savo galimybes. Mieste yra lau-
ko treniruoklių, bet jie daugiau 
mėgėjiški, skirti laisvalaikiui, o 
šis kompleksas – profesiona-
lus. Aš neabejoju, kad į Drus-
kininkus atvykstantys profesio-
nalūs sportininkai ir komandos 
išnaudos galimybę sportuoti ne 
tik sporto salėje, bet ir gryname 
ore“, – įsitikinęs G. Šikšnys.

Saugaus maudymosi atmin-
tinė 

- nepalikite be priežiūros ma-
žamečių vaikų prie vandens tel-
kinių;

- nestovėkite ir nežaiskite ten, 
kur galima netikėtai įkristi į van-
denį. Tai gali būti prieplaukos ar 
molo kraštas, tiltas, status kran-
tas;

- nesimaudykite nežinomose, 
nuošaliose vietose. Geriau pasi-
rinkite paplūdimį arba vietą, kur 
maudosi daugiau žmonių ir kur 
yra budintys gelbėtojai;

- neplaukite už plūdurų, nors ir 
esate geras plaukikas;

- nešokinėkite į vandenį neži-
nomoje vietoje, jūs galite susi-
žaloti, atsitrenkę į dugne esan-
čius daiktus;

- nesimaudykite iškart po val-
gio, išgėrę alkoholinių gėrimų;

- perkaitę saulėje, nešokite 
staiga į vandenį, prieš tai juo ap-
sišlakstykite;

- neplaukiokite ant pripučiamų 
čiužinių, padangų kamerų, sa-
vadarbių plaustų ar kitų priemo-
nių;

- ypač pavojinga išdykauti val-
tyje, vaikščioti joje, ją supti, nes 

valtis gali apvirsti;
- jeigu pradėjote skęsti, pasi-

stenkite įkvėpti kuo daugiau oro, 
o dėmesį į save atkreipkite mo-
juodami rankomis;

- pamatę skęstantį žmogų, 
šaukdami mėginkite atkreipti 
aplinkinių dėmesį ir skambinkite 
skubiosios pagalbos tarnybų ry-
šio numeriu 112. Po to įsitikinki-
te, ar šalia nėra kokios nors gel-
bėjimo (gelbėjimo rato, valties ir 
kt.) arba parankinės priemonės, 
kuri neskęsta (kamuolio, čiuži-
nio ir t.t.);

- jeigu įmanoma, pamėginkite 
pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, 
stora medžio šaka arba numes-
kite jam virvę;

- jeigu šalia nieko daugiau 
nėra, pamėginkite gelbėti skęs-
tantį, priplaukę prie jo plaukioji-
mo priemone (valtimi, vandens 
dviračiu), gelbėjimo ar paran-
kine priemone, kuri neskęsta 
ir paduoti ją skęstančiajam per 
saugų atstumą, kad jis negalėtų 
jūsų sugriebti;

- įsidėmėkite, jog gelbėti skęs-
tantį gali tik geras plaukikas, ku-
ris išmano gelbėjimo būdus ir 
moka tai atlikti praktiškai.

Druskininkuose įrengtas profesionalių treniruoklių kompleksas 
po atviru dangumi

Druskininkų priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba pataria, 

kaip saugiai elgtis vandenyje

Informacija sanatorijoms, viešbučiams, 
SPA centrams, maitinimo ir kitų paslaugų 

įmonėms 

Praėjusią savaitę tarp Druskonio ir Vijūnėlės, prie naujų teniso kortų, įrengtas profesionalių treniruoklių kompleksas / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Pareigūnai maudynių mėgėjus ragina saugiai elgtis vandenyje / Asociatyvi nuotrauka 
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Informacija Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančių  

nesutvarkytų žemių sklypų savininkams

Naujose Savivaldybės administracijos patalpose paslaugas teiks Architektūros ir urbanistikos bei Ūkio ir turto valdymo skyrių specialistai / Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka 

Druskininkų savivaldybė in-
formuoja, kad nuo liepos 1 d. 
duris atveria naujos Savival-
dybės administracijos patal-
pos adresu: Vilniaus al. 14. 
(buvusios „Sodros“ patal-
pos).

Šiose patalpose gyventojus 

konsultuos ir reikalingas pas-

laugas suteiks Savivaldybės 

administracijos Architektūros 

ir urbanistikos bei Ūkio ir turto 

valdymo skyrių specialistai.

Todėl nuo š. m. liepos 1 d. 

Druskininkų savivaldybės ad-

ministracija kviečia gyvento-

jus žemės ūkio, socialinio būs-

to, miesto ūkio, aplinkosaugos, 

namų statybų, žemėtvarkos ir 

kitais šių skyrių kuruojamais 

klausimais kreiptis nauju adre-

su – Vilniaus al. 14.

Informacija gyventojams 
– duris atvėrė 

naujos Savivaldybės 
administracijos patalpos

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkų savivaldybės administracija dėkoja žemių sklypų savininkams tvarkantiems jiems priklausančias žemės valdas. Atsi-

žvelgiant į tai, kad kurortui itin svarbus estetinis aplinkos vaizdas, siekiama užtikrinti, kad visos teritorijos, taip pat ir privačios, esan-

čios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse, atrodytų tvarkingai.

Druskininkų savivaldybės administracija pastebi, kad Druskininkų savivaldybės teritorijoje dar yra apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų, 

tad ragina savininkus atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus: surinkti šiukšles, šienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nu-

kritusias šakas.

DRUSKININKŲ MIESTAS

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA

LEIPALINGIO SENIŪNIJA

Iki šių metų liepos 1 dienos nesutvarkytų sklypų sąrašai:

Sąraše nurodytų sklypų savininkams Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad sutvarkyti sklypus jie privalo per 10 dienų nuo šios informacijos paviešinimo.
Druskininkų savivaldybės taryba yra patvirtinusi Nenaudojamų žemės sklypų Druskininkų savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą.
Pagal šį aprašą į apleistų žemės sklypų sąrašą įtraukiami tie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantys žemės sklypai, kurie iki einamųjų metų liepos 1 dienos yra nesutvar-

kyti: nenušienauti, apaugę sumedėjusiais augalais, juose nesurinktos šiukšlės.
Apleistų žemės sklypų sąrašas bus perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl padidinto 4 procentų žemės mokesčio tarifo taikymo 2022 metų mokestiniam laikotarpiui.
Dar kartą kviečiame visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškais ir sutvarkyti jiems priklausančias teritorijas.
Laukiame sklypų savininkų informacijos, įrodančios, kad jie geranoriškai atsiliepė į šį Druskininkų savivaldybės administracijos raginimą. Informaciją galite pateikti:
Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Albinui Žaliaduoniui tel. (8 313) 40 104, el. paštas. albinas.zaliaduonis@druskininkai.lt

Leipalingio seniūnui Antanui Krancevičiui tel. (8 313) 43 360, el. paštas antanas.k@druskininkai.lt

Viečiūnų seniūnui Alvydui Varaniui tel. (8 313) 47 917, el. paštas alvydas.varanis@druskininkai.lt

Netvarkingi,  nešienauti, apaugę menkaverčiais krūmais  privačių asmenų žemės ūkio naudmenų sklypai Viečiūnų mstl.  teritorijoje tarp UAB  „Akvavita“ ir  Neravų g. Nr. 112 

1 Baltašiškės g. 18C
2 Baltašiškės g. (be 
adreso)  Sklypo uni-
kalus  Nr. 4400-0299-
0390
3 Baltašiškės g. 12B
4 Baltašiškės g. 57A
5 Baltašiškės g. 55A

6 Kaziulių g. 3
7 Kaziulių g. 4
8 Kaziulių g. 10
9 Kaziulių g. 28
10 Kaziulių g. 30
11 Kaziulių g. 18
12 Kaziulių g. 20
13 Kaziulių g. 19

14 Kaziulių g. 21
15 Miciūnų g. 8
16 Leipalingio g. 22
17 Ricielių g. 33
18 Ricielių g. 35
19 Ricielių g. 9
20 Radvilonių g. 14
21 Žolynų g. 5

22 Žolynų g. 7
23 Žolynų g. 14
24 Kaimynų g. 10
25 Kaimynų g. 14
26 Šlaito g. 2
27 Ateities g. 76
28 Ateities g. 46
29 Ateities g. 50

30 Žalioji g. 11
31 Saulėtekio g. 12
32 Saulėtekio g. 20
33 Mizarų g. 39
34 Gardino g. 93
35 Druskininkų g. 20
36 Mildos g. 17
37 Salos g. 17

38 K.Dineikos g. 12A
39 Mildos g. 20
40 Mildos g. 23
41 Salos g. 25
42 Salos g. 35
43 Baltašiškės g. 10 B
44 Baltašiškės g. 10 D
45 Baltašiškės g. 10 G

46 Baltašiškės g. 10  H
47 Baltašiškės g. 10 N
48 Baltašiškės g. 10 O
49 Baltašiškės g. 10 P
50 Baltašiškės g. 12 F
51 Baltašiškės g. 12 D
52 V.Krėvės g. 2A
53 V.Krėvės g. 12

1. Girininkijos g. 6, Randamonys
2. Upės g. 4, Latežeris
3. Beržų g.7,  Grūtas
4. Parko g. 43. Grūtas
5. Žiogelių g. 12, Žiogelių k.
6. Bruknių g. Jaskonių k.  4-6-8-
10-12-14-16-17-20-22-24-26-28-
30-32-34--40-42 
7. Švendubrės  g. 11, Švendubrė
8. Švendubrės  g.7., Švendubrė

9. Vėjų g. 17, Viečiūnai
10. Vėjų g.  3,Viečiūnai
11. Perkūno g. 25, Viečiūnai
12. Perkūno g. 22. Viečiūnai
13. Perkūno g. 6, Viečiūnai
14. Perkūno g. 12, Viečiūnai
15. Gabijos g. 14, Viečiūnai
16. Gabijos g. 5,Viečiūnai
17. Gabijos g. 7, Viečiūnai
18. Gabijos g.  10, Viečiūnai

19. Gabijos g.  24, Viečiūnai
20. Gabijos g.  22, Viečiūnai
21. Gabijos g. 20, Viečiūnai
22. Gabijos g. 18, Viečiūnai
23. Antalaukio g. 3, Viečiūnai
24. Pušyno g.12
25. Neravų g. 82, Viečiūnai
26. Neravų g. 90A, Viečiūnai
27. Neravų g. 90, Viečiūnai
28. Neravų g. 72, Neravai

29. Sodžiaus g.  18 K,  Neravai 
30. Sodžiaus g. 18 B, Neravai
31. Sodžiaus g. 33, Neravai
32. Sodžiaus g. 35, Neravai
33. Sodžiaus g. 37, Neravai
34. Sodžiaus g. 39, Neravai
35. Sodžiaus g. 31, Neravai
36. Pušų g. 20A, Neravai
37. Dvarlaukio g. 50, Neravai
38. Dvarlaukio g. 50 A, Neravai

39. Lygumų g. 8 A, Neravai
40. Vakaro g.24, Neravai
41. Užugirio g. 22-22A-22B-22C
42. Ryto g. 9, Neravai
43. Ryto g. 3, Neravai
44. Lygumų g. 6, Neravai
45. Panemunės g. 11F, Neravai
46. Neravų g. 155C, Neravai
47. Neravų g. 155D, Neravai

1. Leipalingio mstl., Mokyklos g. 15
2. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 44B
3. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 44C
4. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 44D
5. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 44E
6. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 46C
7. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g. 46B
8. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 46A
9. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 46G
10. Gailiūnų k., Gailiūnų g. 46H
11. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g.131
12. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g.43A
13. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g. 26
14. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g.5C
15. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g. 5B
16. Gailiūnų k.,  Gailiūnų g. 22C

17. Snaigupės k., Paraistės g. 44
18. Snaigupės k., Paraistės g. 42
19. Snaigupės k., Paraistės g. 40
20. Snaigupės k., Paraistės g. 34
21. Snaigupės k., Paraistės g. 48
22. Snaigupės k., Paraistės g. 38
23. Gailiūnų k.,  Trūkiškio g. 38
24. Gailiūnų k.,  Trūkiškio g.48
25. Gailiūnų k.,  Trūkiškio g. 46A
26. Gailiūnų k.,  Trūkiškio g. 46B
27. Gailiūnų k.,  Trūkiškio g.46C
28. Gailiūnų k.,  Trūkiškio g. 46D
29. Gailiūnų k.,  Girios g. 55
30. Gailiūnų k.,  Girios g. 57
31. Gailiūnų k.,  Girios g. 61
32. Ringėliškės k., Snaigupėlės g. 5

33. Ringėliškės k., Snaigupėlės g. 10C
34. Guobinių k., Guobų g. 13
35. Stračiūnų  k., Žaliamiškio g.5A
36. Stračiūnų k., Žaliamiškio g. 5D
37. Stračiūnų k., Žaliamiškio g. 5C
38. Jovaišių k., Piliakalnio g. 5
39. Kamorūnų k.,  Vilkės g. 28
40. Vilkanastrų k., Azagio g.7I
41. Vilkanastrų k., Azagio g. 7Y
42. Vilkanastrų k., Azagio g.7J
43. Vilkanastrų k., Azagio g. 7K
44. Vilkanastrų k., Azagio g. 7L
45. Vilkanastrų k., Azagio g. 7U
46. Vilkanastrų k., Azagio g. 7O
47. Vilkanastrų k., Azagio g. 7P
48. Didžiasalio k., Azagio g. 7S

49. Didžiasalio k.  Azagio g. 7T
50. Didžiasalio k., Gervinio g. 1
51. Didžiasalio k. Alyvų g. 18
52. Didžiasalio k., Azagio g. 9
53. Didžiasalio k., Azagio g. 20
54. Didžiasalio k., Azagio g. 18G
55. Didžiasalio k., Azagio g. 18K
56. Didžiasalio k., Azagio g.18H
57. Didžiasalio k., Azagio g. 18F
58. Didžiasalio k., Azagio g. 18E
59. Didžiasalio k., Azagio g. 18C
60. Didžiasalio k., Azagio g. 20D
61. Mizarų k., Smėlio g. 33
62. Mizarų k., Smėlio g. 21
63. Mizarų k., Smėlio g. 7
64. Mizarų k., Smėlio g. 16

65. Mizarų k., Smėlio g. 14
66. Mizarų k., Smėlio g. 12
67. Mizarų k., Smėlio g.10
68. Diržų k., Nemuno kel. 17A
69. Diržų k., Nemuno kel. 17B
70. Diržų k., Nemuno kel. 17C
71. Gerdašių  k., Gerdašių g. 9
72. Leipalingio mstl., Liepų g. 21
73. Leipalingio mstl., Merkinės g. 27
74. Leipalingio mstl.,  Melioratorių g. 23
75. Leipalingio mstl., Bilso g. 15
76. Leipalingio k. , Vytauto g. 45
77. Leipalingio mstl., Kapų g. 22
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Kartu su vasara nuo birže-
lio 1 d. pradėtas įgyvendin-
ti aplinkosauginis projektas 
„Mes rūšiuojam. Vasara“, ku-
ris aktyviai kviečia Lietuvos 
bendruomenes rūšiuoti atlie-
kas, rinkti taškus ir laimėti 
projekto rėmėjų prizus. Jo or-
ganizatoriai tikisi, kad projek-
tas, kurio metu bus renkamos 
buitinės elektronikos, nešio-
jamųjų baterijų ir akumuliato-
rių atliekos, stiprins bendruo-
meniškumo jausmą kartu 
mažinti aplinkos taršą.

„Jau aštuntus metus siekiame 
suburti visas Lietuvos bendruo-
menes kurti atsakingą, aplin-
ką tausojančią visuomenę. Di-
delis bendruomenių aktyvumas 
rodo jų norą gyventi gražesnėje 
ir švaresnėje aplinkoje bei kartu 
augantį gyventojų sąmoningu-
mą, kad nerūšiuojamos elektro-
nikos atliekos ne tik teršia aplin-
ką, bet ir kelia pavojų gamtai ir 
žmonių sveikatai“, – sako Elek-
tronikos gamintojų ir importuoto-
jų organizacijos (EGIO), Gamin-
tojų ir importuotojų asociacijos 
(GIA) vadovė Vitalija Sičiūnienė.

Šalies bendruomenių, daly-
vaujančių šiame projekte, skai-
čius kasmet auga ir šiuo metu jų 
yra daugiau kaip 2090. Nuo pro-

jekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ 
pradžios bendruomenės jau su-
rinko 731 tonas elektros ir elek-
troninės įrangos bei nešiojamų-
jų baterijų ir akumuliatorių.

Projekto organizatoriai (EGIO 
ir GIA) pasirūpina, kad visiems 
atidedantiems ar nerandan-
tiems laiko išgabenti iš namų 
neveikiančių buitinių prietaisų, 
elektronikos, baterijų ir akumu-
liatorių būtų sudarytos visos są-
lygos šias atliekas priduoti. Su 
bendruomene sutartu laiku ir 
sutartoje vietoje atliekos bus su-
renkamos visai šalia namų.

Maža to, už surinktas atliekas 
visoms bendruomenėms bus 
skiriami taškai, kuriuos jos galės 
iškeisti į projekto rėmėjų įsteig-
tus prizus (prekes ar paslau-
gas). Aktyviausiai, daugiausiai 
atliekų projekto metu tarp savo 
etapo dalyvių surinkusiai ben-
druomenei, bus papildomai ski-
riami 200 eurų vertės kuponai 
prekėms ar paslaugoms įsigyti. 

Projekto „Mes rūšiuojam. Va-
sara“ partneriai – bendrovės 
„Atliekų tvarkymo centras“, „Fo-
rum Cinemas“ (www.forumcine-
mas.lt), „Ogmina“ (www.ogmi-
na.lt), „Morning!“ (morning.lt), 
„O‘pen Lietuva“ (www.biurorei-
kmenys.lt). „Skorpiono takas“ 

(www.skorpionas.lt) ir „Strategi-
ja“ (www.gocrazy.lt).  

Projektas vyks trimis etapais. 
Pirmajame etape (birželio 1 d. 
– liepos 1 d.) vyks registraci-
ja atliekų  surinkimui Klaipėdos, 
Šiaulių, Telšių ir Tauragės aps-
krityse, antrajame etape (liepos 
1 d. – rugpjūčio 1 d.) – Kauno, 
Alytaus ir Marijampolės aps-
krityse, o trečiajame etape (lie-
pos 15 d.– rugpjūčio 15 d.) – 
Vilniaus, Panevėžio ir Utenos 
apskrityse.

Bendruomenes, organizacijas ir 
visus norinčius projekte dalyvauti 
gyventojus kviečiame registruotis 
tel. 8 (5) 206 0901 arba mob. tel. 
8 684 03849, elektroniniu paštu 
info@mesrusiuojam.lt

Daugiau informacijos apie pro-
jektą galima rasti www.mesru-
siuojam.lt arba „Facebook“ pa-
skyroje „MesRūšiuojam“.

Elektros ir elektroninės įran-
gos bei baterijos atliekų negali-
ma šalinti į buitinėms atliekoms 
skirtus konteinerius. Pateku-
sios į aplinką (vandenį, gruntą, 
atmosferą), atliekos gali užterš-
ti ją pavojingomis toksiškomis 
medžiagomis (gyvsidabriu, švi-
nu, kadmiu, chromu) ir pridary-
ti daug žalos gamtai, pakenk-
ti žmonių sveikatai. Perdirbant 
atliekas gaunamos antrinės 
žaliavos, kurios ne tik neter-
šia aplinkos ir nekenkia žmonių 
sveikatai, bet ir leidžia sumažinti 
įvairių naujų gaminių savikainą.

Tapk aplinkosauginio projekto ambasadoriumi!

Jau 8-us metus organizuojamas aktyvusis „Mes rū-
šiuojam. Vasara“ projekto etapas kviečia veiklius ben-
druomenių gyventojus tapti šio aplinkosauginio projek-
to ambasadoriais ir kurti atsakingą, aplinką tausojančią 
visuomenę!

Apie projektą

• Suburkite savo bendruomenę, rinkite elektros ir elek-
troninės įrangos bei nešiojamų baterijų atliekas, o UAB „Atlie-
kų tvarkymo centras“ darbuotojai su Jumis suderintu laiku ir 
suderintoje vietoje atvažiuos jų paimti.

• Atliekos, paimant jas iš Jūsų atstovaujamos bendruo-
menės, pasveriamos ir paliekama pažyma, kurioje bus nuro-
domi atliekų kiekis ir rūšis.

• Pasibaigus projekto aktyviam etapui (rugsėjo mėn.) 
organizatoriai suskaičiuos bendruomenių sukauptus taškus, 
už kuriuos iš projekto partnerių bendruomenės galės įsigyti 
prekių ir paslaugų.

• Daugiausiai atliekų projekto metu tarp savo etapo da-
lyvių surinkusiai bendruomenei bus papildomai skiriami 200 
EUR vertės kuponai prekėms įsigyti.

Atliekų surinkimo etapai regionuose*
I ETAPAS (06.01 – 07.01) – registracija atliekų surinkimui 

Klaipėdos, Telšių, Šiaulių ir Tauragės apskrityse.
II ETAPAS (07.01 – 08.01) – registracija atliekų surinkimui 

Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse.
III ETAPAS (07.15 – 08.15) – registracija atliekų surinkimui 

Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse.
*Atliekos išvežamos pasibaigus registracijos laikotarpiui

Kodėl verta prisijungti?
Bendradarbiaudami su mumis ne tik tinkamai sutvarkysite 

elektronikos, nebenaudojamos buitinės technikos, nešiojamų 
baterijų atliekas, prisidėsite prie jaukesnės ir saugesnės Jūsų 
bendruomenės aplinkos kūrimo, bet ir už sukauptus taškus įsi-
gysite Jums ir Jūsų bendruomenei reikalingų prekių ir/ar pas-
laugų (prekes rinksitės iš tokių įmonių, kaip: UAB „Forum Ci-
nemas“ (www.forumcinemas.lt); UAB „Ogmina“ (www.
ogmina.lt); UAB „Skorpiono takas“ (www.skorpionas.lt); 
UAB „Strategija“ (www.gocrazy.lt); UAB „O‘pen Lietuva“. 

Kviečiame registruotis tel. 8 (5) 206 0901 / 8 684 03849 
arba el. p. info@mesrusiuojam.lt

Daugiau informacijos tel. 8 684 03849, el. p. julius@atc.lt

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“ kviečia 
mažinti atliekas bendruomeniškai

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“!
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Ukrainos vaikams – smagi ir turininga Druskininkų  
„Lions“ organizuota stovykla

Vaikų, palikusių namus Ukrai-
noje, skaičius ir toliau auga. 
Jiems teko iškęsti baimę, tėvų 
netektį, pajausti maisto trū-
kumą, palikti savo mokyklas, 
draugus ir mėgstamus žaislus. 
Kiekvienam iš jų reikia saugu-
mo, švietimo ir paramos, to-
dėl, pasak Druskininkų mote-
rų klubo „Lions“ prezidentės, 
tarptautinės „Lions“ stovy-
klos organizatorės Dianos Dir-
mės, renginio tikslas – padėti 
iš Ukrainos nuo karo pabėgu-
siems vaikams. 

„Ši vasara man ypatinga jau 
vien tuo, kad tapau Druskininkų 
„Lions“ moterų klubo preziden-
te. Jaučiu didžiulę atsakomybę. O 
svarbiausias vasaros įvykis – su 
klubo narėmis organizuota tarp-
tautinė stovykla Ukrainos vai-
kams. 

Anksčiau turėjau iliuziją, kad ka-
ras, smurtas, nekaltų žmonių mir-
tis mūsų niekada nepalies. Dabar 
pasaulis, agresyviai žvanginda-
mas ginklais, mums priminė, kad 
tokių pažadų jis niekada nedavė. 
Staiga supratome, koks nesau-
gus, žiaurus ir nenuspėjamas jis 
gali būti. Todėl ir toliau darysime 
viską, kas įmanoma ir būsime ša-
lia tų, kuriems to labiausiai reikia. 
Žmonės įsitikinę, kad jie bus lai-
mingi tik tada, kai iš gyvenimo pa-
siims kuo daugiau, o realybė to-
kia, jog jie yra laimingi tik tada, kai 
gali dalintis ir atiduoti“, – pasako-
jo klubo prezidentė Diana Gaičiū-
naitė-Dirmė.

Druskininkuose surengtoje tarp-
tautinėje „Lions“ stovykloje da-
lyvavo 30 vaikų iš Ukrainos ir 15 
druskininkiečių. Stovyklos orga-
nizatoriai stengėsi sukurti saugią 
aplinką Ukrainos vaikams ir ska-
tino juos integruotis į mūsų ben-
druomenę, ugdė socialinį paži-
nimą, kūrybingumą. Stovyklos 
programa buvo paremta įvairio-
mis veiklos formomis – kūrybine, 

sveikatinimo, pažintine ir edukaci-
ne veiklomis.

„Labai tikimės, kad tarptautinė 
„Lions“ vasaros dienos stovykla 
suteikė vaikučiams daug džiaugs-
mo ir paliks gerus prisiminimus 
visam gyvenimui. Juk bendro-
mis pastangomis galime padary-
ti šį pasaulį malonesnį, kad vai-
kų gyvenimas taptų įdomesnis, 
šviesesnis bei prasmingesnis!“ – 
sakė stovyklos programos vado-
vė Danutė Časienė.

Pasak Druskininkų „Lions“ mo-
terų klubo narių, nuo karo siau-
bo pabėgusioms ukrainiečių šei-
moms reikalinga visapusiška 
pagalba, tad prisidėti nutarė ir 
veiklios kurorto moterys. 

„Teikite pagalbą, kalbėkite apie 
savo gerus darbus, rodykite pa-
vyzdį! Kai žmonės susivienija, 
galima išspręsti kone kiekvieną 
problemą. Pasaulis laikosi ant rū-
pestingų, užjaučiančių žmonių, 
kurie negali praeiti pro šalį ir vi-
sada pasiruošę padėti“, – minti-
mis dalijosi ir 2021-22 kadencijos 
klubo prezidentė Rūta Cikanavi-
čienė. 

„Jeigu kito žmogaus skausmas 
mums nerūpės ir mes lauksime, 
kol viską padarys kiti, tada nebe-
liks kam padėti. Išsivysčiusia ga-
lima vadinti tik tokią visuomenę, 
kurioje žmonės nėra abejingi ar-
timo nelaimei. O pagalbą galime 
suteikti kiekvienas, svarbiausia – 
turėti noro. Kas gali, tas ukrainie-
čių šeimoms padeda tiesiogiai. 
Taip pat galima prisijungti ir prie 
jau veikiančių labdaros organiza-
cijų, kurios teikia sistemingą pa-
galbą, atranda efektyvius spren-
dimus. Mažos pagalbos nebūna 
– kiekvienas darbas yra labai rei-
kalingas ir reikšmingas. Tai nuo-
latinis darbas ir didelė atsakomy-
bė“, – įsitikinusios Druskininkų 
„Lions“ moterų klubo narės.

Druskininkų LIONS moterų 
klubo informacija

Liudmyla Reznichenko, anglų kalbos mokytoja iš Charki-
vo, stovyklos dalyvė: „Esu laiminga, kad man teko laimė pa-
dirbėti šioje stovykloje, kuri mums visiems, o ypač – vaikams, 
paliko labai gerą įspūdį. Druskininkų „Lions“ moterys paren-
gė mums labai įdomią programą. Vaikus tiesiog sužavėjo eks-
kursija į A. Česnulio sodybą. Mus pasitiko pats auksinių rankų 
meistras, papasakojo, kaip gimė jo drožinių ekspozicija, vaikai 
daug fotografavo, įamžino skulptūras. Visi turėjo galimybę išsi-
maudyti čia pat tekančiame upelyje.

Stovykloje pramogavo 5-8 klasių moksleiviai, atvykę į Drus-
kininkus iš karo nusiaubtos Ukrainos. Čia patyrėme pačių ge-
riausių emocijų. Apsilankėme Druskininkų vandens parke, 
daugelis vaikų net nebuvo matę tokių vandens pramogų, todėl 
esame labai dėkingi už galimybę jas išmėginti. 

Stovykloje mėgavomės gausiomis vaišėmis – ir karštaisiais 
patiekalais, ir saldumynais. Ir vaikų, ir jų tėvelių, ir mokytojų 
vardu dėkoju stovyklos organizatoriams už čia patirtus įspū-
džius, rūpestį ir globą. 

Įsiminė susitikimas su stovyklos vadove ir Druskininkų „Lions“ 
prezidente Diana, kuri mus susipažindino su savo darbu, atskleidė dalį magijos teatro „DiArchy“ pa-
slapčių, parodė įdomių triukų. Sužinojome, kiek įvairiausių rekordų, net ir pasaulinių, ji su broliu Ar-
vydu pasiekė. Buvo labai įdomu!

Labai vertiname galimybę vaikams mokytis lietuvių kalbos ir jos įgūdžius pritaikyti praktiškai. Su 
mumis dirbo nuostabi lietuvių kalbos mokytoja Renata, taigi jos dėka vaikai jau gali ir paklausti, ir 
atsakyti, ir nemažai papasakoti lietuviškai. Ši stovykla mums visiems naudinga ne tik dėl poilsio ir 
pramogų, bet ir dėl papildomai suteikiamų istorijos ir lietuvių kalbos žinių“. 

Druskininkų „Lions“ moterų klubo narės džiaugiasi, kad Druskininkuose yra daug neabejingų, kilnių žmonių, kurie sugeba jautriai reaguoti į kitų ne-
laimę ir prisideda prie paramos. Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų vandens parkui už paramą Ukrainos vaikams! 1000 „Ačiū“ UAB „Akvavita“ už 
mineralinį vandenį „Akvilė“. Dėkojame UNO Park Druskininkai nuotykių parkui, UAB „Sidabrinė Kamėja“ – už mineralų kolekcijos pristatymą, „Atgi-
mimo“ mokyklai, stovyklos vadovei Vaclavai Remenčienei, mokytojoms Renatai Savukynienei bei Valei Šmitienei, pedagogėms iš Ukrainos Liudmy-
lai Reznichenko ir Natalijai Kuzmich. Ačiū tariame Antanui Česnuliui už svetingą priėmimą jo sukurtame skulptūrų parke, Deivido studijai už įspū-
dingą kūrybinę idėją bei jos įamžinimą, miško muziejui „Girios aidas“ už „Švaros akcijos“ organizavimą, sveikatos, ramybės ir grožio šaltiniui – UAB 
„Draugystės sanatorija“, Japonų kalbos ir kultūros klubo vadovei Rovenai Kvaraciejūtei. Dėkojame Druskininkų turizmo ir verslo informacijos cen-
trui, kūrybos namų „Druskos studija“ menininkams Aušrai ir Taurui Česnulevičiams už edukaciją vaikams „Sūri pamoka Druskos mieste“, „Snow 
Kart“ kartodromui už įsimintinas ekstremalias akimirkas, UAB „Kautra“ – už komfortišką kelionę, Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų gru-
pei – už saldžias akimirkas, VSB sveikatos priežiūros specialistei Irmai Tamulevičienei – už sveikos mitybos edukaciją, UAB „Minolga“ – už visada 
skanų maistą, mobilumą ir lankstumą, UAB „Malonės turtas“ – už finansinę paramą.
Dėkojame Lietuvos „Lions“ klubų asociacijai Lithuania D-131už tai, kad svajonės tapo realybe. Ačiū visiems, kurie veda į priekį laivą, pavadintą 

#TarptautineLIONSstovyklaUkrainosVaikams
Užsakymo Nr. MDR-362-02

Druskininkų „Lions“ moterų klubas organizavo tarptautinę stovyklą Ukrainos vaikams, kurioje 
netrūko kūrybinių, sveikatinimo, pažintinių ir edukacinių veiklų / Roberto Kisieliaus ir „Lions“ archy-
vo nuotraukos
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Ona Žukienė,
Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos renginių orga-
nizatorė

Nors pandemija baigėsi, 
ir visi buvome labai išsiilgę 
renginių, savo aktualumo dar 
ir šį pavasarį nepraradę buvo 
virtualieji konkursai. 

Radviliškio muzikos mokyklo-
je surengtas VI-asis tarptautinis 
jaunųjų pianistų konkursas „Po-
lifonija ir aš“, kuriame varžėsi 94 
pianistai iš Latvijos, Estijos, Bul-
garijos, Ukrainos bei Lietuvos. 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai atstovavo pen-
ki jaunieji pianistai. Sėkmė ly-
dėjo G. Koreivaitę (mokytoja A. 
Vilčinskienė) ir A. Navicką (mo-
kytoja N. Kalvaitienė) – pelnyta 
I vieta. II vietą laimėjo N. Matu-
levičiūtė (mokytoja N. Kalvaitie-
nė), III vietos diplomu apdova-
nota M. Matulevičiūtė (mokytoja 
N. Kalvaitienė), o O. Krivenokas 
(mokytoja N. Kalvaitienė) tapo 
šio konkurso diplomantu. 

Per 400 dalyvių dalyvavo 
Gargždų muzikos mokyklos su-
rengtame Respublikiniame vir-
tualiame jaunųjų atlikėjų kon-
kurse „IN CORPORE“, kuriame 

Druskininkų saksofonų orkes-
tras (vadovas J. Mikolainis) lai-
mėjo II vietą.

Liaudies instrumentų katego-
rijoje I. Petrėtytė, I. Šapašni-
kovaitė, L. Maskalenkaitė, E. 
Krušaitė savo amžiaus grupė-
se laimėjo III vietas, o Emilija 
Večkytė pelnė garbingą II vietą. 
Mergaičių mokytoja – E. Mikny-
tė-Gintvilienė.

Tarp šio konkurso dalyvių – ir 
mokytojos N. Kalvaitienės au-
klėtiniai: N. Matulevičiūtė, M. 
Matulevičiūtė, M. Koženevsky-
tė, A. Navickas, pelnę II vietas, 
J. Katauskaitė laimėjo III vietą.

Tarp laureatų ir akordeoninin-
kė B. Diglytė (mokytoja L. Du-
nauskytė), savo amžiaus grupė-
je laimėjusi III vietą. 

Aukščiausią įvertinimą II res-
publikiniame virtualiame vaikų 
ir jaunimo ansamblinio dainavi-
mo konkurse „Mes – tai muzika“ 
vėl pelnė mūsų miesto atsto-
vai – meno mokyklos vokalinis 
ansamblis (vadovė I. Vagnoriū-
tė, koncertmeisteris D. Juške-
vičius). Konkursą organizavo 
Lazdijų meno mokykla.

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų-
pianistų konkursas „Muzikinis 
pavasaris“, kuriame nuotoliniu 

būdu dalyvavo ir miesto meno 
mokyklos mokinė M. Matulevi-
čiūtė (mokytoja N. Kalvaitienė), 
jaunajai pianistei taip pat atnešė 
sėkmę. Savo kategorijoje Meida 
laimėjo III vietos laureato diplo-
mą. 

Po beveik dvejų metų per-
traukos – vėl kelionės, scena, 
„gyva“ vertinimo komisija ir ti-
kras konkursinis jaudulys! 

M. K. Čiurlionio meno moky-
klos smuikininkas F. Pauliu-
kas (mokytoja E. Sakavičie-
nė) kartu su koncertmeisteriu 
D. Juškevičiumi dalyvavo Tra-
kų meno mokyklos organizuota-
me respublikiniame stygininkų 
festivalyje-konkurse „Roman-
tikų įkvėpti“, kuriame jaunasis 
smuikininkas atliko J. Brahm-
so „Skerco“. Ryškus, sukauptas 
ir kartu emocionalus muzikavi-
mas pelnė Faustui konkurso nu-
galėtojo vardą.

VI tarptautinis V. Vitaitės forte-
pijoninių ansamblių konkursas, 
kurį organizavo Utenos meno 
mokykla, druskininkiečiams 
buvo ypač sėkmingas. Fortepi-
joninis ansamblis – A. Katčen-
kaitė ir E. Buraitė (mokytoja I. 
Bieliukienė) – konkurse buvo 
pats geriausias. Labai džiau-

giamės, kad ansamblis iškovojo 
patį aukščiausią konkurso įver-
tinimą – Grand Prix.

Pergalės visada džiugina ir 
įkvepia, nes jos ne tik byloja 
apie entuziazmą, atkaklumą ir 
darbštumą, kantriai ir kruopš-
čiai dailinant kiekvieną muziki-
nės minties elementą, bet ir pa-
rodo, kad tikslai, labai karštai jų 
siekiant ir dirbant, yra pasiekia-
mi, o svajonės – pildosi.

„Pavasario garsai“ – dar vie-
nas didžiulis Kaišiadorių meno 
mokyklos organizuotas kon-
kursas, kuriame dalyvavo 133 
jaunieji atlikėjai iš 27 Lietu-
vos meno ir muzikos mokyklų. 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai konkurse atsto-
vavo ketvirtus metus fortepijonu 
grojanti N. Galčiūtė (mokytoja I. 
Bieliukienė). Ir čia jaunoji pianis-
tė iš Druskininkų Nida buvo ge-
riausia – pelnė Grand prix.

II-ame tarptautiniame jaunų-
jų atlikėjų konkurse „Lauda-
te pueri“, kurį surengė Kau-
no sakralinė muzikos mokykla, 
saksofonininkas G. Grigoryan 
(koncertmeisterė J. Bujokienė, 
mokytojas J. Mikolainis) laimė-
jo I vietą

Keliai keleliai nuvedė M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos au-
klėtinius į Dauguose vyks-
tantį Lietuvos jaunųjų atlikėjų 
konkursą „Sentimentai valsui 
2022“, kuriame ir vėl druskinin-
kiečiai neliko nepastebėti: M. 
Matulevičiūtė, E. Krasnickaitė, 
M. Koženevskytė, A. Navickas 
ir jų nepavargstanti mokytoja 
N. Kalvaitienė parsivežė gausy-
bę prizų: A. Navickas – kvieti-
mą į tarptautinį muzikos konkur-
są ,,Muzika be sienų“ ir kvietimą 
dalyvauti Dr. prof. V. Lansbergio 
seminare-praktikume.

VI-jame Miko Vaitkevičiaus 
lengvosios ir džiazo muzikos 
festivalyje-konkurse, vykusia-
me Vilniaus muzikos moky-
kloje „Lyra“, Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokyklos gita-
rų ansamblis (mokytojas S. Vil-
pišauskas) buvo apdovanotas I 
vietos laureatų diplomais ir me-
daliais. Konkurse varžėsi 20 so-
listų ir 6 ansambliai iš įvairių ša-
lies muzikos ir meno mokyklų. 

Turiningai mokslo metus už-
baigė ir M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos choreografijos sky-
riaus kolektyvas „SOTE“ (moky-
toja G. Eidulevičienė). Jaunieji 
šokėjai iškeliavo į Kroatiją, ku-
rioje vyko tarptautinis šokių fes-
tivalis-konkursas „Adriatic Za-
dar open 2022“. Ten jie ne tik 
pailsėjo, bet ir padirbėjo – kon-
kurse laimėjo II vietą.

Baigiamasis šių metų konkur-
sų akordas – V-asis respubli-
kinis muzikos ir meno moky-
klų jaunųjų pianistų konkursas 
„Jaunieji fortepijono lyderiai“, 
kuriame Druskininkams vėl sė-
kmingai atstovavo M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos mokiniai: N. 
Matulevičiūtė ir A. Navickas bei 
jų mokytoja N. Kalvaitienė. Po 
pasirodymo savo grupėje Neila 
buvo apdovanota III vietos lau-
reato diplomu ir taure, Augus-
tas – 

I vietos laureato diplomu ir 
taure bei buvo pakviestas groti 
koncertą su VDU orkestru. 

Augustui šie metai buvo ypa-
tingi – gausybė sėkmingų kon-
kursų, meistriškumo pamoka 
su R. Zubovu, Druskininkų mo-
terų klubo „LIONS“ stipendija 
geriausiam mokyklos mokiniui, 
„Mokyklos garbės“ nominaci-
ja ir Druskininkų „Rotary“ klubo 
premija. Sveikiname talentingą-
jį mokyklos absolventą ir darbš-
čiąją jo mokytoją N. Kalvaitienę!

Baigėsi mokslo metai ir kon-
kursų sezonas. Linkime gražios 
vasaros ir gero poilsio visiems 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
talentams, jų tėveliams ir moky-
tojams. Lauksime sugrįžtant ru-
denį su meile muzikai, dailei ir 
šokiui!

M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai sėkmingai pasirodė įvairiuose konkursuose ir pelnė prizines vietas / M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
nuotraukos

Pavasarinis Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
auklėtinių laimėjimų lietus
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Diplomų įteikimo šventės akimirkos 

K. Dineikos sveikatingumo parke – profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo diplomų įteikimo šventė

K. Dineikos sveikatingumo 
parke surengta iškilminga 
Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos fi-
lialo mokinių diplomų įteiki-
mo šventė. 

Per 2021-2022 mokslo metus 
profesinio mokymo diplomus 
gavo 223 Kurorto profesijų bei 
Verslo ir Technologijų profesijų 
skyrių absolventai. Įgytų kom-
petencijų pažymėjimai įteik-
ti 38 gimnazistams. Diplomų 
įteikimo šventės metu netrūko 
džiaugsmingų sveikinimų ir pa-
dėkos žodžių svečiams, profe-
sijos mokytojams ir ypatingai 
mokiniams, kurie savo įgytomis 
žiniomis bei gebėjimais prisidės 
prie paslaugų, sveikatos, švieti-
mo, verslo, inžinerijos, architek-
tūros puoselėjimo ir augimo ne 
tik Pietų Lietuvoje, bet ir viso-
je Lietuvoje. Linkime jiems vi-
siems sėkmės! 

2022 metų priėmimas vyks-
ta iki rugpjūčio 5 d. Daugiau 
informacijos – https://mcplf.lt

Prašymus mokytis reikia teikti 
per LAMA BPO priėmimo siste-
mą https://profesinis.lamabpo.
lt, kilus klausimams, kreiptis te-
lefonu +370 603 79210.

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“  
Pietų Lietuvos filialo informacija
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Vasara jau įsibėgėjo, o Drus-
kininkų jaunimo užimtumo 
centras paruošė jaunimui daug 
karštų naujienų, kuriomis nori 
pasidalinti. Centras gyvena ki-
tokiu ritmu ir daugelį veiklų 
perkelia į lauko ar miesto er-
dves. 

Kurti vasaros prisiminimus su 
JUC‘u jaunimas pradėjo tradici-
ne savęs pažinimo stovykla, or-
ganizuota birželio pradžioje. Na, 
o prieš gerą savaitę jau septin-
tą kartą praūžęs ekstremalaus 
sporto festivalis „Holy Pine“ vėl 
sužavėjo jaunimo entuziazmu ir 
ištverme. Gausus būrys dalyvių, 
savanorių bei žiūrovų dar labiau 
įkaitino ir taip karštą atmosferą. 

Smagu paminėti, kad pats jauni-
mas, itin drąsus ir atviras, išsako 
savo idėjas vasaros renginiams, 
kuriuos JUC padeda pavers-
ti realybe. Vienas tokių – birže-
lio pabaigoje surengtas šachma-
tų turnyras, kurio iniciatorė buvo 
Skaistė. Turnyre savo strategijas 
ir miklius ėjimus turėjo galimybę 
išmėginti visi šio sporto entuzias-
tai.

Mėgstantiems sportą ir emoci-
jas Druskininkų savivaldybės mo-
kinių taryba inicijavo ir drauge su 
JUC komanda jau ateinantį sa-
vaitgalį, liepos 8-ąją, surengs 
naktinį tinklinio turnyrą, kuriame 
dalyvaus 5 jaunimo komandos.

Liepos 14-15 dienomis JUC du-
ris atvers pasaulio lietuvių žaidy-
nių dalyviams – visiems norintie-
siems bus pristatytas centras, jo 
vykdomos veiklos ir įkūrimo istori-
ja. Pirmąją žaidynių dieną, liepos 

14-ąją, 18 val. visus žaidynių da-
lyvius, miesto bendruomenę 
ir svečius kviečiame pažiūrėti 
jungtinių Merkinės ir Druskinin-
kų jaunimo pajėgų – „Sidabro“, 
„Kukumbalis“, J&J – muzikinę 
„Milžinkapio“ inscenizaciją Vin-
co Krėvės padavimo motyvais. 
Na, o liepos 16-ąją salėje kara-
liaus šokiai ir muzika, griausmin-
gai vyks jaunimo inicijuota disko-
teka „Neon Party“. 

Liepa – bene vienas karščiau-
sių mėnesių JUC renginių ka-
lendoriuje. Numatytas ir intri-
guojantis „išgyvenimo“ žygis. 
Jaunuoliai pasitikrins, ar sugebė-
tų išgyventi be jau mums įprastų 
laužo įkūrimo priemonių, jau pa-
ruošto vartoti maisto. Žygyje jų 
laukia vertingos pamokos, savęs 
pažinimo, komandiškumo dvasia 
ir, žinoma, nuotykiai.

Vasaros „desertui“ bus organi-
zuojamas smagiausias vasaros 
renginys – „Naktinis krepšinis“. 
Ryškiomis šviesomis naktyje ap-
šviestoje krepšinio aikštelėje bus 
apdovanota šių metų geriausia 
jaunimo 3x3 krepšinio komanda. 
Jau 3 metus iš eilės geriausios 
komandos vardą iškovoja „Bem-
bių“ krepšinio komanda iš Drus-
kininkų.

Druskininkų JUC direktorė Auš-
ra Nedzinskienė pasidžiaugė, 
kad po tokios intensyvios vasaros 
renginių puokštės, centras pa-
kvies rudenį pasitikti projektinė-
mis veiklomis. Nuo rugsėjo pra-
sidės naujas Europos solidarumo 
korpuso projektas „Už objektyvo“, 
įtrauksiantis visus mėgstančius 

kurti vizualųjį meną, kiną, rekla-
mas, norintiems prisiliesti ir iš-
mokti montavimo, scenarijaus ra-
šymo ir kitų subtilybių. 

Spalio mėnesį bus surengti jau-
nimo mainai Druskininkuose, į ku-
riuos atvyks jaunuolių grupė iš 
Sakartvelo, dalyvausianti projek-
te „Let‘s Learn From Board Ga-
mes“ („liet. „Mokykimės iš stalo 
žaidimų“).

Jaunimo verslumo ir integracijos 
į darbo rinką programa vis dar turi 
pasiūlymų vasaros darbui. Visos 
galimybės, darbdarvių sąrašą ir 
siūlomas darbo pozicijas surasite 
https://www.juc.lt/jaunimo-vers-
lumo

Netiesa, kad pagalbos kreipiasi 
tik silpni, nesugebantys išspręsti 
savo problemų. Tiesa yra ta, kad 
reikia būti labai stipriam išdrįsti 
keisti tai, kas tau nepatinka. JUC 
atnaujina nemokamas psichologi-
nes konsultacijas su jau gerai ži-
nomais psichologais Tomu ir Ka-
mile, kurių telefonų numerius dėl 
registracijos konsultacijai pa-
skelbsime Druskininkų JUC soci-
aliniuose tinkluose. 

Vasara įsibėgėjo. Veiklų gausa 
ir margaspalvė renginių įvairovė 
tikrai sudaro galimybę atrasti sau 
mėgstamą veiklą ir įsitraukti į ją. 
Ateik švęsti Europos jaunimo me-
tus drauge su Druskininkų JUC 
organizuojamais vasaros rengi-
niais. Tu visada esi laukiamas!

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija

Druskininkų JUC jaunimui siūlo veiklų ir  
renginių įvairovę

Druskininkų JUC jaunimą kviečia į tradicinius renginius ir paruošė daug karštų naujie-
nų / Druskininkų JUC archyvo ir Tito Valionio nuotraukos

atkelta iš 1 psl.

– Ar daug druskininkiečių 
šoka linijinius šokius?

– Noriu pasidžiaugti, kad drus-
kininkiečiai vis dažniau skiria 
laiko sau, renkasi šokius, norė-
dami pajudėti, pajusti ritmą, atsi-
palaiduoti, išreikšti save per mu-
ziką.

Kuo toliau, tuo daugiau prisi-
jungia žmonių. O po šiemečio 
festivalio sulaukiau labai daug 
žmonių, kurie pareiškė norą nuo 
rudens prisijungti ir šokti mano 
studijoje.

– Kokį festivalį matote arti-
miausioje ateityje?

– Noriu, kad festivalis būtų tę-
siamas, kad kasmet jis augtų ir 
sulauktų vis daugiau dalyvių. 
Turiu nemažai sumanymų, kaip 
festivalį „Druskininkai šokio ri-
tmu“ ir patį mūsų kurortą būtų 
galima dar labiau išpopuliarin-
ti. Visa tai jau netolimoje ateityje 
bandysiu įgyvendinti.

Parengė Laima Rekevičienė

Savaitgalį įvairiose Druskininkų erdvėse karaliavo 
linijiniai šokiai

Šokio ritmu judantys festivalio dalyviai dovanojo gerą nuotaiką ir jų pasirodymus stebėjusiems žiūrovams / Roberto Kisieliaus ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Lietuvos paštas informuo-
ja, kad nuo 2022 m. liepos 26 
dienos, siekiant užtikrinti vi-
siems prieinamas ir kokybiš-
kas pašto paslaugas, jų teiki-
mas Leipalingio gyventojams 
bus organizuojamas kito-
kiu būdu. Nuo minėtos datos 
šio Druskininkų savivaldybė-
je esančio miestelio gyven-
tojams visas paslaugas teiks 
mobilusis laiškininkas. Taip 
pat vietoje pašto skyriaus, 
šiuo metu veikiančio adre-
su: Merkinės g. 3, Leipalin-
gis, 67027 Druskininkų sav., 
tuo pačiu adresu bus įsteig-
ta Leipalingio seniūnijos paš-
to paslaugų teikimo vieta. 
Joje mobilusis laiškininkas 
visas paslaugas teiks antra-
dieniais-šeštadieniais 10:00-
10:15 val. 

Apie būsimus pokyčius ir tai, 
ką svarbu žinoti mums visiems, 
kalbamės su Lietuvos paš-
to Tinklo padalinio direktoriumi 
Jonu Sadausku.

Mobilusis laiškininkas – kas 
tai?

Mobilusis laiškininkas – tai 
patogesnis ir šiuolaikiškesnis 
būdas gauti visas pašto pas-
laugas, neišeinant iš namų. Pa-

prastai tariant, mobilusis laiški-
ninkas yra lyg paštas ant ratų, 
pagal gyventojo pageidavimą 
atvykstantis net ir į atokiausias 
vietoves. Ši paslauga skirta kai-
miškų vietovių gyventojams, ka-
dangi neretai būtent tokiose vie-
tose iki artimiausio veikiančio 
pašto skyriaus tenka keliauti net 
ir keliolika kilometrų. 

Mobiliojo laiškininko paslau-
gos Lietuvoje teikiamos jau ke-
tvertą metų, jomis naudoja-
si beveik 7 tūkst. mūsų šalies 
miestelių ir kaimiškų teritorijų 
gyventojų, tai sudaro net apie 
80 proc. visų kaimiškųjų vie-
tovių. Jau šią vasarą  mobilio-
jo laiškininko privalumais galės 
naudotis ir Leipalingio gyvento-
jai. 

Kuo mobilusis laiškininkas 
skiriasi nuo paprasto laiški-
ninko? 

Įprastas laiškininkas tik prista-
to siuntas, laiškus, atneša lai-
kraščius bei kitus prenumeruo-
jamus leidinius. Laiškininkai ir 
toliau dirbs, kaip įprastai. 

Tuo tarpu mobilieji laiškininkai, 
kurie bus aprūpinti šiuolaikiška 
įranga, gyventojų namuose ga-
lės suteikti ir kitas paslaugas, 
kurios dabar yra prieinamos tik 

pašto skyriuose: priimti siuntas 
ir laiškus išsiuntimui, priimti pre-
numeratos užsakymus, prista-
tyti ir išmokėti vietines pinigų 
perlaidas. 

Be to, kaip ir įprastas laiškinin-
kas, mobilusis laiškininkas pri-
statys gautas siuntas ar laiškus, 
spaudą – dėl šių paslaugų mo-
biliojo laiškininko atskirai išsi-
kviesti nereikės, jis atvyks pats. 

Mobilusis laiškininkas taip pat 
pristatys ir gyventojų pensijas, 
kurias prieš tai dažniausiai rei-
kėdavo atsiimti, atvykus į pašto 
skyrių. Tai ypač aktualu vyres-
nio amžiaus žmonėms, neturin-
tiems galimybių lengvai pasiekti 
artimiausio pašto skyriaus.

Kaip išsikviesti mobilųjį 
laiškininką į namus? 

Mobilųjį laiškininką galima iš-
sikviesti, paskambinus trum-
puoju numeriu 1842 arba 8 700 
55400. Jis nemokamai atvyks 
jau kitą dieną po iškvietimo. 

Ką daryti, jei nenoriu, kad 
mobilusis laiškininkas atvyk-
tų į mano namus, arba jei-
gu darbo valandomis manęs 
nėra namuose? 

Mobilųjį laiškininką visada ga-
lite išsikviesti ir į savo darbo-

vietę. Taip pat vietoje pašto 
skyriaus, šiuo metu veikiančio 
adresu: Merkinės g. 3, Leipalin-
gis, 67027 Druskininkų sav., tuo 
pačiu adresu bus įsteigta Leipa-
lingio seniūnijos pašto paslau-
gų teikimo vieta. Joje mobilu-
sis laiškininkas visas paslaugas 
teiks nuo antradienio iki šeš-
tadienio 10:00-10:15 val. 

Taip pat noriu atkreipti dė-
mesį, kad siuntas gyventojai 
kviečiami patogiai registruo-
ti ir Lietuvos pašto savitarnoje  
www.lpexpress.lt

Joje galima pasirinkti tinka-
miausią siuntimo būdą, iš anks-
to sužinoti preliminarią siun-
tos išsiuntimo kainą, apmokėti 
siuntimo išlaidas, atsispausdinti 
siuntos lipduką ir greitai bei pa-
togiai jas perduoti atvykusiam 
mobiliam laiškininkui.

Ar tai reiškia, kad, atsiradus 
mobiliajam laiškininkui, bus 
uždarytas pašto skyrius? 
Kaip pasikeis pašto teikia-
mos paslaugos? 

Rajonuose dirbantys laiškinin-
kai jau kurį laiką pastebi, kad į 
nedidelius kaimo pašto skyre-
lius užsukančių gyventojų skai-
čius mažėja, vis dažniau tenka 
pravažiuoti ištuštėjusias sody-
bas. Taip pat matome tendenci-
ją, kad vis daugiau žmonių pa-
geidauja gauti siuntas tiesiai į 
namus, tad jiems iš viso nebe-
lieka poreikio eiti į pašto sky-
rių. Kiekvienas laikmetis dik-
tuoja savus pokyčius, todėl, 
atsižvelgdami į demografinę ša-
lies situaciją bei kintančius žmo-
nių poreikius, pasiūlėme naują 
pašto paslaugų teikimo formą.

Pašto skyriaus, kaip pastato, 
neliks, tačiau svarbiausia, kad 
pokyčiai neturės įtakos teikiamų 
paslaugų įvairovei ar jų koky-
bei – priešingai, siekiame, kad 
žmonėms būtų patogiau ir visas 
pašto paslaugas jie gautų, ne-
gaišdami savo brangaus laiko, 
nepatirdami transporto išlaidų, 
neišvykdami iš namų.

Mobilieji laiškininkai, kurie bus aprūpinti šiuolaikiška įranga, gyventojų namuose galės suteikti ir kitas paslaugas, kurios dabar yra prieinamos tik 
pašto skyriuose / Lietuvos pašto archyvo nuotrauka

Jonas Sadauskas, Lietuvos pašto Tinklo padalinio direktorius / Lietuvos pašto archyvo nuotrauka

Nuo liepos 26 d. Leipalingio gyventojams pašto 
paslaugos bus teikiamos kitaip: ką svarbu žinoti?

Užsakymo Nr. MDR-362-01
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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

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME 

NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

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

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

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

Superkame visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis. 

Tel. 8 648 18770

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų 
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 
kodas). Reisai – savaitiniai. Tel 8 685 50005

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

„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

Brangiai perkame miškus  
su žeme  

arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pri-
statyti į vietą. Tel. +370 687 93693

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

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

SANTECHNIKOS DARBAI 
TEL. 8 687 27676

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 

Laukiame Jūsų op�koje
M. K. Čiurlionio g. 52, 
Druskininkuose +37061259377

*Yra papildomų sąlygų.

AKCIJA -20 %

Akcija galioja iki rugpjūčio 31 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

33 €
Kainos nuoVaiko sveikatos 

tyrimai

Už dideles
vaikų svajones!

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

DRUSKININKAI

Miela Danute Gečiene,

Sveikiname Jus jubiliejaus proga! Lai gimtadienis 
padovanoja Jums laimę ir margą puokštę nuostabių 
metų. Linkime Jums stiprios sveikatos ir asmeninės  

laimės! 

Politinių kalinių ir tremtinių  
choro vadovė ir choristai

SVEIKINIMAS

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“!
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UžuojautosPADĖKA

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...

Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus. (B. Brazdžionis)

Mirus ilgamečiam namo gyventojui Vytautui Boliui, nuoširdžiai 
užjaučiame dukras Nijolę, Niną ir Danutę bei visus artimuosius. 

Tegul didelį netekties liūdesį bei gėlą sušvelnina nuoširdi 
užuojauta ir palinkėjimas dvasios stiprybės.

DNSB „Pastogė“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Stonkuvienę, netekus 
brolio Jono Zdančiaus.

Kaimynai V. A. Biros ir V. V. Pakšiai

Per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį....
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev – 
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti...

Liūdime dėl Liudvikos Baranauskienės mirties. 
Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vilių, marčią Jolantą, 

anūkus Orintą, Haroldą bei kitus artimuosius.

A. Blažinskienė, A. Maliukevičienė, M. Jurčiukonienė,  
V. Ir A. Bakūnai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

ir atminty gyva išlieka …

Mirus Onai Petrelienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą, 
sūnų ir visus artimuosius. Savo nuoširdžia užuojauta 

norime palengvinti Jūsų praradimo skausmą.

M. K. Čiurlionio g. 89 namo kaimynai

Sakome nuoširdų AČIŪ gydytojams Rasai Ambrazaitienei ir Andriui Dudučiui, sesutei 
Jūratei, kunigui Vaidui Vaišvilui, laidojimo namų „Okona“ darbuotojams, Liškiavos g. 6 namo 
gyventojams, lopšelio-darželio „Žibutė“ buvusiam ir dabartiniam kolektyvams, draugams ir 

visiems, buvusiems šalia, palydint į paskutinę kelionę Kęstutį Urbonavičių.

Žmona Aldona, dukros Nomeda ir Živilė,  
seserys Jūratė ir Daiva

RENGINIAI
Liepos 8 d. 18 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į Valentino 
Butanavičiaus parodos „Baltų būtis“ atidarymą!

LAUKO KINO MARATONAS DRUSKININKŲ PRAMOGŲ AIKŠTĖJE

Liepos 9 d. 21.30 val. Komedija „Knygų klubas“ (2018), rež. Bill Holderman (N-13). Trukmė –
1.43 val., originalo kalba su lietuviškais subtitrais

Liepos 10 d. 21.30 val. Romantinė drama „Paslaptis: išdrįsk svajoti“ (2020), rež. Katie Holmes (N-7). 
Trukmė 1.47 val.| Originalo kalba su lietuviškais subtitrais. 

FORTEPIJONINĖS MUZIKOS VASARA DRUSKININKUOSE: 

Liepos 9 d. 18 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) koncertuos Neringa 
Valuntonytė 

Liepos 13 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35) koncertuos Jonas 
Šopa 

Liepos 15 d. 17 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) – parodos „Mykolé 
FOTOGENIŠKI PEIZAŽAI tapyba, piešiniai“ atidarymas 

Liepos 16 d. 19. 30 val. Pramogų aikštėje – ansamblio „Giunter Percussion“ koncertas. Programoje 
skambės skirtingų šalių ir kontinentų muzika, atliekama autentiškais mušamaisiais instrumentais. Kon-
certas nemokamas! Programoje skambės skirtingų šalių ir kontinentų muzika, atliekama autentiškais 
mušamaisiais instrumentais. Koncertas nemokamas!

Liepos 23 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje XX tarptautinio menų festivalis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“: „Baltijos gitarų kvarteto“ koncertas. Atlikėjai: Zigmas Čepulėnas, Sergej Krinicin, Sau-
lius S. Lipčius, Chris Ruebens. Programoje skambės Ch. Ruebens, J. Švedo, M. K. Čiurlionio, A. Piaz-
zolla, M. Davis / P. Devecchi, P. Townshend kūriniai. Koncertas nemokamas!

Liepos 8 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – filmo vaikams ,,Šuns kelias namo“ 
ukrainiečių kalba peržiūra

Liepos 8 d. 17 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – fotografijų bei tekstilės darbų 
parodos „Protėvių takais. NAUJOKYNĖ“ atidarymas ir susitikimas su autorėmis – Edita Meškoniene (fo-
tografijos), Laima Kantakevičiene bei Irena Seniūniene (tekstilė). Paroda veiks iki liepos 30 d.

Liepos 15 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – filmo vaikams ,,Troliai“ (2 dalis) ukrainiečių 
kalba peržiūra

Liepos 19 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Alfredos Pigagienės knygos ,,Neramūs 
pokario metai“ pristatymas

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia Muziejaus kolekcijos paroda 
„Lietuvos dailė“, skirta Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

Iki liepos 14 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama 
paroda „Druskininkai dailininkų akimis“ iš Rimvydo Aniulio kolekcijos 

Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Leono ir Aido Striogų 
paroda „Bėga gyvenimas bėga...“

Iki liepos 15 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks spaudinių paroda „Karalius 
Mindaugas – Lietuvos valstybės kūrėjas“

Iki rugpjūčio 2 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)  veiks Romos Gudaitienės (Vil-
nius) ir Linos Kabelkaitės (Leipalingis) popieriaus karpinių paroda „Gimtinės spalvos“. 

Rugpjūčio 2 d. 16 val. – susitikimas su parodos autorėmis
Iki liepos 14 d. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje (Alėjos g. 30, Leipalingis) veiks 
Dianos Lukošiūnaitės popieriaus karpinių paroda

Iki liepos 14 d. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6 A, Viečiūnai) veiks 
Virgitos Kalinovienės popieriaus karpinių paroda,

Iki rugpjūčio 31 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks Zigmonto Jurevičiaus 
kūrybos darbų paroda
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2022.07.09 d.
Šeštadienis

2022.07.08 d.
Penktadienis

2022.07.10 d.
Sekmadienis

2022.07.11 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 SAVAITĖS HITAS Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas.
22:50 Mirties apsas.
00:40 Didžioji skola.
03:10 Troškimų kambarys.
04:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina”.
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. 

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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas.
22:50 Mirties apsas.
00:40 Didžioji skola.
03:10 Troškimų kambarys.
04:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:25 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.

07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Tomas ir Džeris.
11:20 Aštuonkojis Dipas.
13:10 Devyni gyvenimai.
14:55 Mano draugas ponis.
16:40 (Ne)Laukti svečiai.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2.
21:25 Patruliai.
23:30 Vampyrai užkniso juodai.
01:10 Pagrobimas 2. Neišvengiamas.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gaam-

ta“.
08.30 Pokalbiai prie jūros. 
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 „Pėdsakas. Ukraina“.
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 „Mano karas. Afganistanas“. 
21.55„ Kalėjimo pradžiamokslus“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūri-
nė laida. 
04.00 Misija - vasara. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija. 
05.35 Vantos lapas.

06:25 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.

07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Tomas ir Džeris.
11:20 Aštuonkojis Dipas.
13:10 Devyni gyvenimai.
14:55 Mano draugas ponis.
16:40 (Ne)Laukti svečiai.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša.
21:25 Patruliai.
23:30 Vampyrai užkniso juodai.
01:10 Pagrobimas 2. Neišvengiamas 
kerštas.

06:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
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 Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti.
11:40 Nauja diena.
13:35 Jaunavedžiai.
15:25 Paskutinis tėvų išbandymas. Ma-
žieji Fokeriai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Žmogus-Voras. Grįžimas namo.
22:15 Seksas ir miestas.
01:05 Patruliai.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė“.

10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu . 
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 2021“.
11.30 Grilio skanėstai. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
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. 

06:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
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 Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-
vinti.
11:40 Nauja diena.
13:35 Jaunavedžiai.
15:25 Paskutinis tėvų išbandymas. 
Mažieji Fokeriai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Žmogus-Voras. Grįžimas 
namo.
22:15 Seksas ir miestas.
01:05 Patruliai.

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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Mano kaimynė - pornožvaigždė.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Seksas ir miestas.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“. 
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“. 
18:00 „Lidl grilio talentai“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Kalakutai. Atgal į ateitį“.
21:15 „Divergentė“.
00:15 „Žiulio Verno Paslaptingoji sala“.
02:10 „Diena po rytojaus“.
04:40 „X mutantai“.

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 „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 „24 valandos Žemėje“.
13:50 „Karatė berniukas 2“.
16:10 „Mano geriausio draugo vestu-
vės“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Bibliotekininkas 2: sugrįžimas į 
karaliaus Saliamono kasyklas“.
21:20 „Žmogžudystė Rytų eksprese“.
23:45 „Persekiojama daktaro. Pacien-
tės kerštas“.
01:30 „Pavojingas laimikis“.
03:40 „Fenikso skrydis“.

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 „Simpsonai“.
09:00 „Pelenė ir paslaptingas princas“.
10:40 „Maloningasis vaiduoklis“.
12:40 „Kalnai. Gyvenimas virš debesų“.
13:55 „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
16:30 „Kas čia kalba?“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Metam monetą“. 
21:00 „Karas“.
23:05 „Pasekmė“.
01:05 „Divergentė“.

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

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
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 „Tunelis“. 
20:30 „Kurmis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS „Už 
priešo linijos“.
00:50 „Naktinė pamaina“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „X mutantai“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tobula kopija“. 

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 Dviračio žinios. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų at-
stovais. 
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. 
16:25 Viktorija.
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 6.
00:20 Asako.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mano geriausias draugas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Išpažinimai. 
04:35 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. 
11:50 Metų laikų kaita.
12:40 Naledi. Pasakojimas apie dram-
bliukę.
13:40 Komisaras Montalbanas. Puo-
džiaus dirva.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Praeitis ateičiai. 
18:30 Žinios. Sportas. 
19:00 Euromaxx. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Mano daina. 
22:25 40-ies ir vis dar skaistus.
00:20 Greiti ir įsiutę 6.
02:25 Sėjėjas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Montalbanas. Puo-
džiaus dirva.

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 Mongolija. Kraštutinumų šalis.
13:50 Mis Marpl. Kodėl nepaklausė 
Evans? 
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 William Kentridge sugrįžimas kur 
nebūta. 
18:30 Žinios. 

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 Mes iš Ukrainos. Kultūros publi-
cistikos 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. 
16:25 Viktorija.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Draugiška Lietuva. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Slėpynės.
22:55 Grančesteris.
23:45 Hadsonas ir Reksas.
00:30 Mes iš Ukrainos. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
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.

16.20 Sportas.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos”.
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Klausimėlis. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu.
03.55 „Siaubingosios gamtos stichijos”.
04.35 „Reali mistika”.

19:00 Gamtininko užrašai. 
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
programa. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Dainuojančių mėsininkų klubas.
23:20 Kitais metais, tuo pačiu laiku.
01:15 40-ies ir vis dar skaistus.
03:10 Planeta Žemė 1.
04:00 Smalsumo genas. 
04:25 Mis Marpl. Kodėl nepaklausė 
Evans?
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2022.07.12 d.
Antradienis

2022.07.13 d.
Trečiadienis

2022.07.14 d.
Ketvirtadienis

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 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
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 “Gyvi”.
17.30 Misija - vasara. 
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ .
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Gyvi“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
03.55 24/7.
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 Diunkerkas.
23:00 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:45 Merė. Laivo prakeiksmas.
03:10 „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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Viešpatavimas.
00:50 „Mirtinas ginklas“.
01:45 Mano kaimynė - pornožvaigždė.
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 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
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 “Gyvi”.
17.30 Aiškiaregė.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 “Gyvi”.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
03.55 “Gyvi”.
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“.

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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Sabotažas.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Viešpatavimas.
03:40 „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 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 “Gyvi”.
17.30 „Aiškiaregė“ .
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 “Gyvi”.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
03.55 “Gyvi”.
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 Mirties kelias.
22:45 Griaustinio dienos.
00:50 „Strėlė“.
01:45 „Akloji zona“.

06:10 „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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Baltųjų rūmų šturmas.
01:10 „Mirtinas ginklas“.
02:00 Sabotažas.
03:50 „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 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.30 “Gyvi”.
17.30 „Aiškiaregė“ .
18.00 Reporteris. 
18.30 Pokalbiai prie jūros. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“ .
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
22.50 Sportas.
23.00 Pokalbiai prie jūros. 
23.30 “Gyvi”.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
03.55 “Gyvi”.
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 Mirties prabudimas.
22:50 Mirties kelias.
00:35 „Strėlė“.
01:30 „Akloji zona“.

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

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“. 
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 „Tunelis“. 
20:30 „Kurmis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Pagrobti vaikai“.
00:25 „Naktinė pamaina“.
01:30 „Elementaru“.
02:25 „X mutantai“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tobula kopija“.  

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

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“. 
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 „Tunelis“. 
20:30 „Kurmis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Vestuvių metai“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „X mutantai“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:20 „Tobula kopija“. 

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

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“. 
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 „Tunelis“. 
20:30 „Kurmis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Terminatorius 2. Teismo diena“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „X mutantai“.
04:30 „Tobula kopija“. 

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 7 Kauno dienos. 
12:30 1000 pasaulio stebuklų. 
13:30 Veranda. Programa apie aplin-
kos estetiką. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:25 Viktorija.
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 Slėpynės.
22:55 Grančesteris.
23:45 Hadsonas ir Reksas.
00:30 7 Kauno dienos. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
03:00 LRT radijo žinios.

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. Programa, pade-
danti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. 
12:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių ke-
lionių programa. 
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. Pro-
grama ekologine tema. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Dviračio žinios. Vasara. 
22:00 Slėpynės.
22:55 Grančesteris.
23:45 Hadsonas ir Reksas.
00:30 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų at-
stovais. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
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 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.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Humoro progra-
ma.
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.
16:25 Viktorija.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara. 
22:00 Slėpynės.
22:55 Grančesteris.
23:45 31-oji nuovada.
00:30 Mūšio laukas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Viktorija.
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.

03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Gamtininko užrašai. Programa 
apie gamtos pažinimą. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus. 

20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Griaustinio dienos.
23:05 Diunkerkas.
01:05 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.
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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

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

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

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

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

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

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus  
paruošiame vietoje, automobilius 
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927

Keturi konteineriai: mais-
to, mišrioms, pakuočių ir sti-
klo atliekoms. Tokį komplek-
tą turi daugelio individualių 
namų gyventojai. Vieni jį laiko 
prie kiemo tvoros, kiti – kie-
mo viduje, o pastaruoju metu 
vis daugiau žmonių konteine-
riams atitveria specialias vie-
tas prie įvažiavimų į kiemus, 
prie gyvatvorių ir panašiai.

Svarbu žinoti, kad atliekų kon-
teineriai turi būti tik laikomi pri-
vačioje valdoje ir tokioje vieto-
je, kad pašaliniai asmenys prie 
jų negalėtų prieiti, jais naudotis 
ar jų sugadinti. Konteinerių lai-
kymo vietų negalima įrenginė-
ti valstybinėje žemėje, bendro 
naudojimo erdvėse, prie bendro 

naudojimo kelių ar įvažiavimų.
Konteinerių ištuštinimo dieną 

konteineriai turi būti išstumia-
mi ir pastatomi kiek įmanoma 
arčiau važiuojamosios da-
lies, kuria organizuojamas miš-
rių komunalinių atliekų surinki-
mo maršrutas, ir pastatomi taip, 
kad netrukdytų judėti transpor-
to priemonėms bei praeiviams.

Jeigu konteinerių tuštinimo 
dieną konteineris į nurodytas 
vietas neišstumiamas, atliekos 
surenkamos kitą, pagal pas-
laugų teikimo grafiką nustatytą 
konteinerių tuštinimo dieną.

Ištrauktą konteinerį ištuštinę 
atliekų vežėjai privalo uždaryti 
jo dangtį ir palikti konteinerį už 
kelio juostos ribos. 

Vežėjai neprivalo grąžinti iš-
tuštintų konteinerių į jų pasta-
tymo vietas privačiose valdose. 
Ištraukti konteinerius ištuštini-
mui, kaip ir grąžinti juos į nuo-
latinę stovėjimo vietą turi patys 
atliekų turėtojai. 

Primename, kad vežėjai ne-
tuština konteinerių, jeigu juo-
se aptinkama neleistinų atliekų. 
Nustačius, kad konteineryje yra 
neleistinų atliekų, ant jo klijuo-
jamas lipdukas su užrašu NE-
TUŠTINTI. Tokiu atveju gyven-
tojas privalo tinkamai išrūšiuoti 
atliekas ir konteineris bus ištuš-
tintas kito atvažiavimo metu. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Individualūs atliekų konteineriai turi būti laikomi privačioje valdoje / ARATC archyvo nuotrauka

Jei norite, kad konteineris būtų 
ištuštintas, jį reikia ištraukti prie kelio
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Asmeniniai skelbimai
Parduodama sodyba Veisie-
juose – 20 arų žemės, nauja 
statyba, prie pagrindinio kelio, 
už kelio – ežeras, aplink ežerai, 
vaizdinga vieta, yra sodas arba 
keičiama į 2 kambarių butą su 
patogumais, galima priemoka.  
Tel. + 353 83 319 3691

Perka nekilnojamą turtą

Perka žemės ūkio paskir-
ties sklypą arba apleistą 
sodybą šalia Leipalingio.  
Tel. +370 692 92108

Perka sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės, pa-
geidautina vienkiemis. Siūlyti  
tel. 8 611 01110

Perka garažą Druskininkuose, 
tinka visos garažų bendrijos. 
Tel. 8 699 43002

Perka garažą Viečiūnuose. 
Tel. 8 640 13663

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

Išsinuomotų

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

Nuoma

Išnuomojamos auto servi-
so dirbtuvės su pilna įranga. 
Tel. 8 687 98911

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.                           
Tel. 8 698 39795

Beržinės, pušinės, alksninės, 
ąžuolinės kapotos malkos. Tel. 
8 650 20402 ir 8 636 76029

Parduoda pušines ir eglines 
malkas supjautas kaladėmis. 
Atvežimas nemokamas. Kaina 
– 36 Eur/1 m. Alksnio, beržo – 
47 Eur/m. Tel. 8 654 94039

Parduodamos sausos kapotos 
malkos. Tel. 8 645 54035

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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

Parduodamas naujai suremon-
tuotas – 44, 87 kv. m butas, 
moderniame name Neravų g. 
39A. Tel. 8 629 28989

Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 
kv. m, 3 aukštas, pakeisti lan-
gai, įstiklintas balkonas, didelė 
parkavimo aikštelė arba iš-
nuomoja. Kaina – 82  950 Eur.  
Tel. 8 689 27581

Parduodamas butas mies-
to centre I. Fonbergo g. 8: 
1 aukštas iš 2,  46, 6 kv. 
m, yra veranda. Kaina – 69 
000 Eur arba išnuomoja.  
Tel. 8 641 68669

2 kambarių butas Kalviškių mi-
krorajone, 10 aukštas, liftas. 
Tel. 8 632 84101

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 33 
arų žemės sklypu Viečiūnuo-
se, Paparčio 10-ojoje g. Kaina 
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų 
namų valdos sklypas Lipliū-
nų g. 8I, Lipliūnų kaime. De-
talusis planas, kadastriniai 
matavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduoda namų valdos – 
34, 8 arų sodybą ir 28 arų 
miško sklypą, Švendubrės 
kaime, Druskininkų sav.  
Tel. 8 610 00828

Parduodama sodybėlė Di-
džiasalyje, 6 km nuo Druski-
ninkų, asfaltuotas privažiavi-
mas, elektra, už 300 m yra 
ežerai – Juodasis ir Baltasis 
Bilsai. Kaina – 30 000 eurų.  
Tel. 8 602 28830

Parduoda 1 kambario butą, 
33, 83 kv. m, Druskininkuose, 
Antakalnio g. 16, 2 aukštas, be 
balkono. Tel. 8 686 71416

Naujasodės kaime parduoda-
mas 36 arų namų valdos skly-
pas. Tel. 8 622 80080

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

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka medieną. Tel. 
+37060228830

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

Perka mišką valymui, sausuo-
lius, išvartas. Atsiskaito vieto-
je. Tel. 8 654 94039

Parduoda įvairius daiktus

Parduodami „TERMOLUX“ 
plieniniai baltos spalvos radia-
toriai (naudoti – 5 metus). Ma-
tmenys:  du radiatoriai – 500 x 
1000 mm ir keturi – 500 x 800 
mm; gylis – 47 mm, pajungi-
mas – apatinis. Kaina – 320 
Eur. Tel. 8 618 70457

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis 
WC, baldų kampas su miega-
mojo dalimi. Tel. 8 656 38881

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

Vyriškas rankinis laikrodis 
„KOMANDIRSKIJ VDV“, kaina 
– 48 Eur. Tel. 8 620 43611

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

Parduodamas moteriškas dvi-
ratis – 7 pavarų, sportinis vy-
riškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-
vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu. 
Tel. 8 630 87652

Naujas vyriškas dviratis „MI-
NERVA ARTHUR DELUXE 
M 655“, kaina – 200 Eur, ki-
neskopinis televizorius „LG“, 
51 cm įstrižainė, kaina – 10 
Eur, TV priedėlis „VIDO“ – 10 
Eur, pakabinami šviestuvai bu-
tui ir sodybai nuo 4 Eur, seno 
modelio mygtukinio „Nokia“ 
įkroviklis ir ausinukės po 2 
Eur, TV „LG“ ir „Philips“,  mu-
zikinio centro „Philips“ bei TV 
priedėlio pulteliai – nuo 4 Eur, 
vaikiškas medinis maniežas, 
sulankstomas – 22 Eur (100 x 
100 x 63 cm), vaikiška lovytė – 
18 Eur, kvarcinė lempa „Q145“ 
– 10 Eur, keramikinė kriauklė 
„CERSANIT“, kaina – 7 Eur,  
mineralinė vata „Paroc“ – 565 
x 1220 x 75 (1 pakuotė – 6, 
89 kvadratų, kaina – 15 Eur), 
stačiakampis stalas (135 x 75 
x 48), plytelių paviršius, viso – 
25 Eur, šaldytuvų „Gorenje“ ir 
„Snaigė“ plastmasiniai indai, 
lentynos, stalčiai, kompreso-
riai. Tel. 8 686 43600

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

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

tel. 8 641 27721

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

 

 

Parduoda „OPEL VECTRA“, 
2003 m., dyzelis, 92 kW, se-
danas, juoda spalva. TA iki 
2022-08-13. Vasariniai ir žie-
miniai ratai. Kaina – 1350 Eur.  
Tel. 8 655 99617

Parduoda naudotą, geros bū-
klės triukinį paspirtuką „Maui 
and sons“. Tel. 8 610 75780

„Žigulys“, istoriniai nume-
riai, TA iki 2025 m., Toyo-
ta Corolla“, TA iki 2024 m.  
Tel. 8 682 98506

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda gerą, duodančią 
daug pieno ožką ir ožiuką bei 
ožkutę. Kaina – 80 Eur. Galima 
pirkti atskirai. Tel. 8 611 17278

Parduoda mėsines telyčai-
tes, jautukus ir veršelius. Tel. 
+37061803925

Dovanoja

Dovanoja kineskopinius 2 te-
levizorius „Philips“ ( 51 ir 37 
cm įstrižainės) ir 1 televizorių 
„Clatronic“ (37 cm įstrižainė) 
su valdymo pulteliais. Tel. 8 
618 17692

Ieško darbo

Statybininkas ieško darbo. 
Tel. 8 627 02119

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

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

 Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą sodybą 
šalia Leipalingio. Tel. +37069292108

Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas, dviračių remontas.
Tel. 8 610 66734

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

žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.
 Tel. 867699672

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha), 

apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir 
tankiai apaugusius – mokame pinigus.  

Tel. 8 603 30577

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

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