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Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas
XI Pasaulio lietuvių žaidynes
nuskambėjo per visą pasaulį

Druskininkų
savivaldybėje –
dvigubai daugiau
tekstilės konteinerių

2 psl.
Druskininkų
abiturientams brandos
atestatai šiemet
iškilmingai įteikti naujoje
erdvėje – bažnyčioje

7 psl.
Jotvingių šventė
Leipalingyje: kovinga
protėvių dvasia, laisvės
troškimas ir meilė
savo kraštui
Pagrindiniu šventės akcentu tapo rekordinė – 250 metrų ilgio – Lietuvos vėliava, kurią Druskininkų gatvėmis nešė visi žaidynių dalyviai / Mariaus Dovidausko nuotrauka

Nešė įspūdingą vėliavą
XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynės prasidėjo dar ketvirtadienio rytą, kai į kelionę aplink
Lietuvą buvo išlydėti Jungtinės
Karalystės lietuviai dviratininkai.
Tos pačios dienos vakarą Druskininkuose surengta vakaronė

nešė visi žaidynių dalyviai.
Įspūdingo ilgio trispalvė, grojant pučiamųjų orkestrui, žaidynių atidarymo vakarą buvo garbingai ir su meile nešama nuo
M. K. Čiurlionio gatvės pabaigos iki Pramogų aikštės, kurioje surengta žaidynių atidarymo
ceremonija. Žaidynių dalyviai,
nešę rekordinę vėliavą, buvo
pasipuošę šalį, iš kurios jie atvyko, reprezentuojančia atributika.
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su liaudies šokėjais, dainininkais, muzikantais ir žaidimais.
Druskininkų
savivaldybės
mero Ričardo Malinausko pakviesti, druskininkiečiai žaidynių
svečius pasitiko ant savo namų,
biurų, įstaigų iškabintomis Lietuvos vėliavomis. O pagrindiniu
šventės akcentu taip pat tapo
mūsų trispalvė – rekordinio –
250 metrų ilgio – Lietuvos vėliava, kurią Druskininkų gatvėmis
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„Žaidynės Druskininkuose
buvo puikiai organizuotos,
kartelė labai aukštai iškelta, kitų žaidynių organizatoriams bus nelengva išlaikyti
tokį lygį“, – kalbėjo XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių
dalyviai, svečiai, prasmingai
ir turiningai praleidę keturias
praėjusios savaitės dienas
Druskininkuose.
Tai, kam Druskininkai, visa
Lietuva ir tūkstančiai užsienyje gyvenančių tautiečių
rengėsi ketverius metus, pagaliau įvyko! Praėjusį savaitgalį Druskininkai tapo visų
sportuojančių lietuvių, susirinkusių į XI Pasaulio lietuvių
sporto žaidynes, draugystės ir vienybės centru. Sporto žaidynėse, kurių šūkis
buvo „Aš – Lietuva!“, dalyvavo apie pustrečio tūkstančio
tautiečių iš 26 pasaulio šalių.

Priemonės
Prieš kenkėjus
Bros

maišytuvai

Akcija galioja: 2022.07.01-2022.07.31
Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333
www.lankava.lt

Pramogų aikštėje vėliavos nešėjus pasitiko gausi žiūrovų minia. Suskambus Marijono Mikutavičiaus „Trims milijonams“,
aikštėje buvę tautiečiai iš visos
širdies pritarė fonogramoje skambančiai visų pamėgtai dainai.
nukelta į 4-5

psl.

9 psl.
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Druskininkų savivaldybė skelbia
konkursą Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti

Druskininkų savivaldybės
administracija perka vieno
ir dviejų kambarių butus

Vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – nuo 13,75 iki 13,88.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo
magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau
– Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip
3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos
kvalifikacijų sandaros aprašą, ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punkto 5.2.2 papunktyje, įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo
institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo
kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai atitinkamai dėl Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos
apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.
Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems
ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki
2022 m. rugsėjo 28 d. įskaitytinai. Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Konkurso paskelbimo data – 2022 m. liepos 7 d.
Pretendentų atranka vyks 2022 m. spalio 10 d.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 10 darbo
dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt/, išsamesnė
informacija – https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/pretendentu-kompetenciju-vertinimas/konkursai/)

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

Darbo užmokestis: Nuo 1570,00 Eur (neatskaičius mokesčių), pareiginė algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 8,5. Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.
Darbuotojams keliami reikalavimai:
1. Turėti studijų krypties – statybos inžinerija – ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
Išsamesnė informacija www.druskininkusavivaldybe/karjera

Savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai – butai perkami visoje Druskininkų savivaldybės teritorijoje / Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės
administracija perka vieno ir
dviejų kambarių butus Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Butai perkami visoje
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Druskininkų savivaldybės administracija kviečia fizinius ar juridinius asmenis teikti paraiškas. Paraiškos turi būti pateiktos šioms
pirkimo objekto dalims:
I dalis – vieno kambario butas
Druskininkų miesto teritorijoje;
II dalis – vieno kambario butas
Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje);
III dalis – dviejų kambarių butas
Druskininkų miesto teritorijoje;
IV dalis – dviejų kambarių butas
Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje).
Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės administracija neperka:
1. kambarių su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais bendrabučio tipo pastatuose,
taip pat butų, esančių bendrabučio tipo pastatuose: Gardino g. 38
ir Gardino g. 80, Druskininkuose,
Verpėjų g. 2 ir Verpėjų g. 4, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.;
2. butų, kurių kaina po derybų
yra aukštesnė nei:
2.1. vieno kambario buto Druskininkų miesto teritorijoje – 1400
Eur / kv. m. arba 50 tūkst. Eur /
butą;
2.2. vieno kambario buto Druskininkų savivaldybės teritorijoje
(Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje) – 1300 Eur / kv. m.
arba 40 tūkst. Eur /butą;
2.3. dviejų kambarių buto Druskininkų miesto teritorijoje – 1450
Eur/ kv. m arba 70 tūkst. Eur/butą.
2.4. dviejų kambarių buto Druskininkų savivaldybės teritorijoje
(Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje) – 1000 Eur / kv. m
arba 50 tūkst. Eur / butą.
3. butų, kurių nusidėvėjimas yra
didesnis kaip 60 proc.
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos:
Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkusavivaldybe.lt (paraiškos forma
yra pateikta Pirkimo dokumentų 1 priede). Juos taip pat galima
gauti iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.
10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje (langelyje) Vasario 16-osios g. 7, 66118
Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir
laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija (langelis) Vasario
16-osios g. 7, 66118, Druskininkai, iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.
10.00 val. Kandidatas užpildyti ir
pateikti dokumentus gali, atvykęs
tiesiai į Druskininkų savivaldybės
administraciją (langelis), Vasario 16-osios g. 7, 66118, Druskininkai.
Komisijos posėdžio, kuriame
bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2022 m. rugpjūčio
10 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vasario 16-osios g. 7, LT- 66119 Druskininkai.
Įgalioti asmenys:
Edita Davičikaitė, Druskininkų
savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118, tel. (8
313) 52 866, el. paštas edita.d@
druskininkai.lt;
Gintaras Grigoras, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas, Vasario
16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, tel. (8 313) 59 158, el. paštas gintaras.g@druskininkai.lt;
Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė, Vasario
16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 52 242, el. paštas rasa.v@druskininkai.lt
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Druskininkų savivaldybėje – dvigubai daugiau
tekstilės konteinerių
Druskininkų gyventojams –
dar geresnės galimybės rūšiuoti atliekas. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
nupirko ir savivaldybės nurodytose vietose stato dar dvidešimt konteinerių tekstilės atliekoms – antra tiek, kiek jų buvo
iki šiol.
Pasak Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorės Vilmos
Jurgelevičienės, nauji tekstilės
konteineriai statomi ne tik Druskininkų mieste, bet ir Raigardo soduose, Viečiūnų bei Leipalingio
seniūnijose.

padvigubinti. Manau, kad 40 tekstilei skirtų konteinerių atitiks gyventojų poreikius, rūšiuoti bus patogiau, gyventojai nebepalikinės
tekstilės maišų čia pat prie atliekų surinkimo aikštelių, o tvarkingai juos sudės į tam skirtą konteinerį“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Druskininkų savivaldybėje per
pirmąjį šių metų pusmetį buvo surinkta 93 tonos tekstilės atliekų –
39 tonomis daugiau nei per tą patį
laikotarpį praėjusiais metais.
Druskininkai kartu su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru siekia paskatinti pakartotinį tekstilės

„Druskininkiečiai iš tiesų aktyviai
rūšiuoja tekstilės atliekas – pirmieji 10 tekstilei skirtų konteinerių buvo
įrengti 2021 metų pradžioje. Pastebėjome, kad konteineriai itin greit
užsipildydavo – tai buvo akivaizdus
ženklas, kad konteinerių reikia daugiau, todėl papildomai įrengėme
antrą dešimtį. Džiaugiuosi, kad kartu su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru šiemet pavyko šį skaičių
padvigubinti. Manau, kad 40 tekstilei skirtų konteinerių atitiks gyventojų poreikius, rūšiuoti bus patogiau,
gyventojai nebepalikinės tekstilės maišų čia pat prie atliekų surinkimo aikštelių, o tvarkingai juos sudės į tam skirtą konteinerį“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nupirko ir savivaldybės nurodytose vietose stato dar
dvidešimt konteinerių tekstilės atliekoms – antra tiek, kiek jų buvo iki šiol / ARATC archyvo nuotraukos

Norite už atliekų tvarkymą
mokėti mažiau? Užsisakykite
elektroninį pranešimą

Druskininkų
savivaldybė
kviečia bendruomenę rinktis elektroninį mokėjimo pranešimo už atliekas gavimo
būdą. Taip patogiau, pigiau
bei prisidedama prie gamtos
tausojimo ir saugojimo.
Atsisakyti popierinių sąskaitų
galima prisijungus prie Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro savitarnos svetainės https://
www.aratc.lt/vietine-rinkliava/epaslaugos-e-vietine-rinkliava/
Pažymėkite, kad renkatės
elektroninę sąskaitos gavimo
būdą, nurodykite teisingą, naudojamą elektroninio pašto adre-

są ir būsite garantuoti, kad jūsų
pranešimas niekur nepasimes ir
nedings.
Užsisakiusiems elektroninius
pranešimus ir rinkliavą už visą
mokestinį laikotarpį sumokėjusiems vienu pavedimu iki liepos
1 d., rinkliava mažinama 3 proc.
Nieko nelaukite, užsisakykite elektroninį pranešimą jau dabar.
Jeigu kyla neaiškumų, problemų jungiantis ar registruojantis
prie ARATC savitarnos sistemos, kreipkitės info@alytausratc.lt, tel. (8 315) 72842.

„Druskininkiečiai iš tiesų aktyviai rūšiuoja tekstilės atliekas
– pirmieji 10 tekstilei skirtų konteinerių buvo įrengti 2021 metų
pradžioje. Pastebėjome, kad konteineriai itin greit užsipildydavo –
tai buvo akivaizdus ženklas, kad
konteinerių reikia daugiau, todėl
papildomai įrengėme antrą dešimtį. Džiaugiuosi, kad kartu su
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centru šiemet pavyko šį skaičių

gaminių naudojimą – tai galimybė ne tik suteikti nebedėvimiems,
bet naudoti tinkamiems rūbams
ar batams naują gyvenimą, bet
kartu ir kurti švaresnę, tvaresnę
aplinką.
Papildomi tekstilės atliekų konteineriai pastatyti šiose konteinerių aikštelėse: Čiurlionio g. 88,
Veisiejų g. 65, Ateities g. 1 ir 28,
Liškiavos g. 10, Neravų g. 39B,
Gardino g. 66 ir 94, Merkinės

g. 13, Veisiejų g. 17; „Raigardo“
sodų bendrijoje – Vingio, Rasos ir
Vieversių gatvėse; Viečiūnuose –
Jaunystės g. 7, 9, 13 ir Verpėjų g.
4; Leipalingyje – Alėjos g. 67, Seirijų g. 13 ir Vytauto g. 14.
Atliekos iš tekstilės konteinerių surenkamos ir vežamos vieną
kartą per savaitę – antradieniais.
Kaip informavo Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Agnė Baranauskaitė, ateityje taip pat planuojama tekstilės konteinerius
įrengti ir Raigardo sodų bendrijoje, Ratnyčioje, Jaskonyse – iš viso
dar 7 konteinerius nuo miesto nutolusiose gyvenvietėse, kad bendruomenė galėtų patogiai rūšiuoti
ir tekstilės atliekas.
Tekstilės konteineriais surinktos atliekos yra rūšiuojamos, tvarkomos ir atiduodamos pakartotiniam naudojimui. Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro pakartotinio naudojimo padalinyje per mėnesį išrūšiuojama apie 50 tonų
tekstilės atliekų.
Išrūšiuotos, tolesniam naudojimui skirtos tekstilės atliekos nepatenka į sąvartyną. Kiekvienas
rūšiuojantis žmogus prisideda
prie aplinkos tausojimo.
Tekstilės atliekas tvarkantys
specialistai atkreipia dėmesį, kad
į tekstilės konteinerį drabužiai ir
batai turėtų būti dedami prieš tai
juos įdėjus į maišelį ir užrišus.
Taip jūsų išmesti drabužiai, avalynė liks tvarkinga, nepasimes batų
poros, tekstilė nesušlaps ir neišsipurvins.
Druskininkų savivaldybė primena, kad šie konteineriai skirti ne
visoms tekstilės atliekoms, o tik
tiems drabužiams bei avalynei,
kurie tinkami toliau naudoti.

Informacija dėl COVID-19 vakcinacijos ir tyrimų

Ketvirtąja vakcinos doze
gali pasiskiepyti lėtinėmis
imunitetą silpninančiomis ligomis sergantys pilnamečiai asmenys arba tie, kurių
imuninės sistemos funkcija
yra sunkiai sutrikusi dėl kitų
priežasčių, taip pat asmenys,
kuriems taikomas gydymas
imuninę sistemą slopinan-

čiais vaistais. Dėl skiepijimo
reikia kreiptis ir konsultuotis
su gydančiu gydytoju.
Pakartotinai pasiskiepyti minėtiesiems gyventojams rekomenduojama, praėjus 90 dienų
po sustiprinančiosios vakcinos
dozės. Skiepijant ketvirtą kartą
(kam sustiprinančioji dozė buvo
antroji – trečią kartą), gali būti

skiriama įprasta „Comirnaty“
vakcinos dozė arba pusė „Spikevax“ vakcinos dozės (0,25
ml).
Taip pat šiuo metu pirmą kartą
skiepytis gali visi gyventojai nuo
5 metų, o 12 metų ir vyresni gali
gauti sustiprinančiąją vakcinos
dozę, registruodamiesi internetu arba kreipdamiesi į savo šeimos gydytoją.
Druskininkų savivaldybėje pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos
galima VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre
(M. K. Čiurlionio g. 82), iš anksto užsiregistravus.
Registruotis ir sužinoti daugiau informacijos apie vakcinaciją galima tinklalapyje www.koronastop.lt
Dėl COVID-19 ligos testuojami simptomų turintys asmenys
šeimos gydytojo paskyrimu, ir
tai atlieka jų šeimos gydytojo įstaiga. Simptomų turintiems asmenims šie tyrimai atliekami nemokamai.
Mokamus COVID-19 ligos
tyrimus galima pasidaryti:
VšĮ Druskininkų ligoninėje
(Sveikatos g. 30, Druskininkai)
„Synlab“ medicinos tyrimų laboratorijoje (M. K. Čiurlionio g.
82, Druskininkai)
„Antėja“ laboratorijoje (M. K.
Čiurlionio g. 65, Druskininkai)

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Atidarymo šventės dalyviai
plojimais ir palaikymo šūksniais
išreiškė palaikymą už laisvę kovojančiai Ukrainai, o vėliau per
Druskininkus darniai nuskambėjo žaidynių dalyvių atlikta
Tautiška giesmė, kurią pradėti
garbė buvo suteikta druskininkietei, folkloro atlikėjai Mortai
Elžbietai Bieliukaitei.
Prezidentas kvietė sugrįžti į
Lietuvą
Žaidynių globėjas, Lietuvos
Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, nuo scenos kreipęsis į žaidynių dalyvius, sakė,
kad norėtų prie kiekvieno prieiti,
apkabinti, paspausti ranką, patapšnoti per petį.
„Vienas užsienio leidinys pavadino Druskininkus pavojingiausia vieta Žemėje. Ar jaučiatės, kad čia labai pavojinga?
Manau, kad tai yra viena iš gražiausių vietų Žemėje. (...) Sportas suvienija, suteikia galimybę
pabūti kartu, išreikšti savo lietuvišką tapatybę, tiesiog susirasti naujų gerų draugų ir dar kartą pagalvoti apie savo santykį su
Lietuva, pagalvoti apie tai, kaip
aš galėčiau prisidėti prie Lietuvos pažangos. (...) Man sakė,
kad praėjusiose žaidynėse kai
kurie lietuviai pirko bilietus viena kryptimi. Po žaidynių jie pasiliko. Norėtųsi, kad žmonių, kurie perka bilietą viena kryptimi,
būtų kuo daugiau. (...) Svarbiausia, kad jūs esate čia, esate visi
kartu, ir visi mes esame Lietuva“, – kalbėjo Prezidentas.
Pasak Švietimo, mokslo ir
sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės, sportas mus visus sujungia, skatina kalbėti viena kalba. „Mes čia atvažiavome ne tik
sportuoti, bet susipažinti ir ben-

Žaidynių statistika
- Žaidynėse dalyvavo
2314 dalyvių iš 26 šalių.
Daugiausia dalyvių atvyko iš Jungtinės Karalystės
(329 sportininkai) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (238
sportininkai). Populiariausiu žaidynių sportu, kaip
įprasta tarp lietuvių, tapo
krepšinis, varžybose dalyvavo 482 žaidėjai.
- Išdalinti net 323 medalių
komplektai. 597 medalius
iškovojo Lietuvos sportininkai, o antroje ir trečioje tituluočiausiųjų vietose
– 51 medalį laimėję Jungtinės Karalystės lietuviai
bei 23 medalius iškovoję
Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkai.
- Jauniausia dalyvė –
septynerių metų Jürgen iš
Estijos, dalyvavusi šiaurietiškame ėjime, vyriausiasis dalyvis – 87-erių metų
Stanislovas iš Klausučių,
žaidęs stalo tenisą.

drauti. Kai kas atvyko pirmą kartą į savo protėvių žemę ir atvažiavo ne vien medalių laimėti,
bet ir pažinti, bendrauti ir stiprinti tą mūsų bendrystę“, – sakė
ministrė.
Atidarymo dalyvius pasveikino
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, žaidynių organizavimo darbo grupės vadovas Linas
Obcarskas.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas pasidžiaugė, kad nedideliame mieste susirinko tiek daug atstovų iš viso
pasaulio: „Sveikinu atvykus,
Druskininkų žemė džiaugiasi jumis! Gerų startų ir finišų, o svarbiausia – geros nuotaikos ir norėjimo vėl sugrįžti.“
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas
R. Misevičius negailėjo pagyrų
Druskininkams: „Šitas miestas
yra gražiausias. Tai – ir sveikatos miestas. Paskutinį kartą čia
buvau studijų metais, kai buvau
patyręs traumą, ir medikų prognozės buvo pesimistinės. Tačiau, pabuvus Druskininkuose,
mano sveikata susitvarkė“.
Perdavė estafetę Palangai
Šeštadienį Druskininkuose surengtas „Giunter Percussions“
koncertas, mokslinė konferencija, garbingų svečių šventinė
vakarienė ir antroji apdovanojimų ceremonija, taip pat buvo
pasiektas naujas Lietuvos atsispaudimų nuo žemės rekordas.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantis Rolandas Žukauskas per 3
val. atliko 3,5 tūkst. atsispaudimų, 480 pagerindamas ankstesnį rezultatą.
Paskutinę renginio dieną, be

sporto rungčių ir trečiųjų apdovanojimų, organizuotas Pasaulio lietuvių sporto forumas
ir iškilminga žaidynių uždarymo
ceremonija, kurios metu Druskininkų meras R. Malinauskas
žaidynių organizavimo estafetę
perdavė Palangos merui Šarūnui Vaitkui, nes XII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks po
ketverių metų, Palangoje.
Visas keturias žaidynių dienas
Druskininkai ošė – visi viešbučiai, poilsio namai, kitos nakvynės vietos buvo visiškai užpildytos, o prie kavinių ir restoranų
nusidriekdavo lankytojų eilės.
Mūsų verslui tai buvo puiki proga parodyti savo sugebėjimus ir
užsidirbti. Sporto entuziastams
iš viso pasaulio buvo pasiūlyta
ir kultūrinė, ir pramoginė programa. Žaidinių dalyviai linksminosi kartu su aktoriumi ir daininku
Vidu Bareikiu, stebėjo įspūdingą lazerių šou, plojo į ritmą žinomiausiems Lietuvos perkusininkams „Giunter Percussions“,
lingavo į ritmą atlikėjui Justinui
Lapatinskui.
Turizmo, verslo ir informacijos
centro direktorius Rimantas Palionis sakė, kad jam teko susitikti su daugybe žaidynių dalyvių,
iš kurių jis išgirdo tik teigiamus
atsiliepimus apie Druskininkus
ir žaidynes: „Visi buvo maloniai
nustebinti tuo, ką čia pamatė.
Manau, kad šis renginys labai
naudingas ne tik mūsų verslui,
bet ir patiems Druskininkams.
Šis renginys atskleidė didžiulį
Druskininkų potencialą ir parodė, jog esame pajėgūs surengti dar didesnius renginius.“
Parengė Laimutis Genys

Žaidynių dalyvių įspūdžiai
Valdas Molevičius, verslininkas ir mecenatas iš Airijos:
„Airijoje gyvenu 15 metų. Dėl sveikatos sportuoti negaliu, bet
remiu daugelį sporto renginių Airijoje. Tai ir į šias žaidynes atvykau kaip rėmėjas. Airijoje lietuvių sporto bendruomenė labai
aktyvi – yra daug krepšinio komandų, futbolo komanda, kuri dalyvavo Pasaulio „7 prieš 7“ čempionate. Taip pat turime garsią
ėjikę, bet labai gaila, kad atstovaujame Airijai.
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvavau prieš penkerius
metus, kai jos vyko Kaune. Ką tik buvau susitikęs su Užsienio
reikalų viceministru ir jam pasakiau: „Tai, kas vyksta Druskininkuose, nepalyginamai geriau nei žaidynės Kaune. Abejoju, ar
greitai turėsime tokio aukšto lygio ir puikios organizacijos renginį, kaip Druskininkuose. Čia viskas yra idealiai.
Ačiū sinoptikams, kurie pamelavo, kad visą savaitgalį lis. Viskas buvo puiku: ir apgyvendinimas, ir maitinimas, ir sporto bazės. Mes čia atvažiavome ne verstis per galvą ir siekti rekordų,
bet pabendrauti.
Lietuvoje lankausi keturis-penkis kartus per metus, stebiu gerus pokyčius. Kai mūsų šalis turi ką vytis, į ką lygiuotis, tai bepigu tai daryti. Daug keliauju, tai galiu pasakyti, kad anksčiau Lietuva nuo Europos buvo atsilikusi 15 metų, o dabar jau priartėjo,
tik dar atlyginimai turėtų būti sutvarkyti.“
Žanas Kalvaitis, sportininkas iš Vokietijos: „Iš Vokietijos
kartu su manimi atvyko dar aštuoni sportininkai, dalyvaujame
keleto sporto šakų varžybose. Aš pats plaukiau, bėgau 100 metrų ir dalyvavau 5 kilometrų bėgime. Šiose žaidynėse dalyvauju pirmą kartą.
Druskininkuose renginys buvo puikiai organizuotas. Mane maloniai nustebino gražiai sutvarkytas kurortas, čia esu buvęs keletą kartų, bet prieš daugelį metų. Puikūs įspūdžiai, daug naujų
pažinčių, geros emocijos. Daugiau nei 25 metus gyvenu Vokietijoje, laisvalaikiu sportuoju, kasmet atvažiuoju į Lietuvą.“
Andrius Juraitis, verslininkas iš Čikagos: „JAV su šeima
gyvename per 20 metų. Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvauju pirmą kartą, esu stajeris, rungtyniavau 5 kilometrų distancijoje. Seniai sportuoju, dar nuo tada, kai gyvenau Lietuvoje.
1991 metais dalyvavau bėgime aplink Lietuvą. Bėgu ilgas distancijas, aktyviai sportuoju, kai tik turiu laiko, visada treniruojuosi. Kadangi esu kilęs iš Vakarų Lietuvos, tai Druskininkuose teko būti gal tik vieną kartą. Kurortas man paliko labai gerą
įspūdį. Čia tikrai labai puiki gamta, gaivus oras, teko pabėgioti Nemuno pakrante, smagu, kai kvėpuoji gaiviu ir švariu oru, to
Čikagoje labai pasigendu. Šios žaidynės – prasmingas renginys, smagu, kad susibūrė užsienyje gyvenantys lietuviai. Į Lietuvą atvažiuoju kas antri metai, pastebėjau, kad dabar pokyčiai
Lietuvoje kiek sulėtėjo, bet manau, kad viskas bus gerai“.
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Praėjusį savaitgalį Druskininkai tapo visų sportuojančių lietuvių, susirinkusių į XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, draugystės ir vienybės centru – sporto žaidynėse dalyvavo apie
pustrečio tūkstančio tautiečių iš 26 pasaulio šalių / Mariaus Dovidausko ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Sankcijų rykštė užplojo ir neįgaliems vaikams: dėl karo
Ukrainoje vėl kenčia sanatorija „Belorus“
poilsiautojų iš įvairių šalių, čia siūlomas sveikatinimo ir grožio paslaugas renkasi vis daugiau lietuvių. Bet šiems poilsiautojams
nereikalingi vaikų gydytojai, mokytojai, dalis masažuotojų. Jie kol
kas išleisti į prastovą.

Nors Druskininkuose esanti sanatorija „Belorus“ pritaikyta vaikams gydyti, šiuo metu joje ilsisi tiktai turistai / Tomo Bauro nuotrauka

Milda Kuizinaitė
Iš Baltarusijos į Lietuvą persikėlę verslininkai užpildė Vilniaus verslo centrus, sostinėje išsinuomojo butus, tačiau
neįgaliems kaimynų vaikams
į mūsų šalį durys užtrenktos.
Juos gydžiusi sanatorija „Belorus“ Druskininkuose – vėl
apytuštė. Nors Druskininkuose esanti sanatorija „Belorus“
pritaikyta vaikams gydyti, šiuo
metu joje ilsisi tiktai turistai.
Daug metų neįgalius vaikus gydančioje sanatorijoje „Belorus“
Druskininkuose vėl nutilo mažųjų
pacientų balsai. Prieš porą metų
sanatorijos koridoriai pirmą kartą ištuštėjo dėl koronaviruso pandemijos, o jai atslūgus įstaigą
teko uždaryti dėl Baltarusijai taikytų sankcijų. Pasikeitus sanatorijos valdytojams praėjusių metų
lapkritį prie sanatorijos vartų vėl
sustojo keli autobusai iš Baltarusijos. Po beveik dvejus metus užsitęsusios pertraukos gydytis į
Druskininkus atvažiavo 76 vaikai
iš kaimyninės valstybės.
Tačiau į įprastas vėžes sugrįžusį sanatorijos gyvenimą sujaukė
Ukrainoje prasidėję karo veiksmai. Kovo 7-ąją „Belorus“ gavo
sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio pasirašytą raštą, draudžiantį toliau čia vežti ir gydyti vaikus iš Baltarusijos. Po kelių dienų
Seimas įvedė nepaprastąją padėtį, kuria buvo sugriežtintas vizų
režimas, – Rusijos ir Baltarusijos piliečiams nutarta nebeišduoti Lietuvos vizų, išskyrus atvejus,
kai dėl to tarpininkauja Užsienio
reikalų ministerija (URM).
Vaikų gydymą ir išlaikymą sanatorijoje „Belorus“ finansuoja Baltarusija. Per metus už jų gydymą
Minskas sumokėdavo po 6-7 milijonus eurų. Registrų centro duomenimis, pernai, kai dėl sankcijų
ir pandemijos sanatorija veikė tik
kelis mėnesius, Baltarusija sanatorijai skyrė 3,6 mln. eurų. Iš šių
pinigų mokami atlyginimai vaikus
gydantiems ir prižiūrintiems darbuotojams, perkamas maistas, higienos priemonės ir kitos būtinos
prekės iš Lietuvos tiekėjų. Druskininkuose gyvendavę vaikai ir
juos lydintys asmenys papildydavo ir kurorto biudžetą. Atsivežtus

pinigus jie išleisdavo kurorto vandens parke, muziejuose, parduotuvėse.
Reikia tėvų palydos
Iš Baltarusijos atvykę vaikai
Druskininkuose gyvena ir gydosi po tris savaites. Dalis jų juda
tik neįgaliųjų vežimėliuose, todėl
į sanatoriją juos lydi tėvai. Su tėvais paprastai atvyksta ir sunkiau
sergantys vaikai. Ne tokių sunkių
sveikatos sutrikimų turintys pacientai atvežami grupėmis po 40
vaikų. Jie Druskininkuose ne tik
gydosi, bet ir lanko pamokas, todėl sanatorijoje dirba ir keletas
pedagogų. Dalis gydytis atvykstančių vaikų – iš globos namų
arba socialiai remtinų šeimų, todėl dažnai grįžta su sanatorijos
darbuotojų dovanotais žaislais ar
drabužiais.
Korpusas stovi tuščias
Šiemet iki karo Ukrainoje pradžios sanatorijoje spėjo pasigy-

dyti 160 vaikų nuo 7 iki 16 metų.
Kelios dešimtys jų – nevaikštantys. Keli baltarusių vaikai gydomi
ir dabar – jie turi iš anksčiau galiojančias Lietuvos vizas. Dar kelių
vizas turinčių pacientų iš Baltarusijos laukiama rugpjūčio mėnesį.
„Kiti vaikai iš Baltarusijos gydytis
mūsų sanatorijoje nebegali. Mes
prašėme Užsienio reikalų ministerijos padaryti išimtį ir sergantiems bei neįgaliems vaikams išduoti vizas, bet jokio atsakymo
kol kas nesulaukėme“, – sakė sanatorijos „Belorus“ direktorius Ilja
Epifanovas. Jo teigimu, sanatorija pasiruošusi kiekvieną mėnesį priimti maždaug po 200 vaikų.
Dar prieš koronaviruso pandemiją vien į vaikų korpuso atnaujinimą buvo investuota du milijonai
eurų. Šis korpusas dabar apytuštis, o likusioje sanatorijos dalyje ir toliau verda gyvenimas. Šiuo
metu komercinėmis kainomis už
gyvenimą sanatorijoje moka ir jos
paslaugomis naudojasi per šimtą

Vėl atsidūrė nežinioje
Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai, kurie visi – Druskininkų gyventojai, keblioje ir neaiškioje situacijoje atsidūrė jau ne pirmą
kartą. 2020-ųjų pabaigoje dėl Europos Sąjungos įvestų sankcijų
sanatorija buvo uždaryta, o maždaug 400 darbuotojų neturėjo jokių vilčių susirasti kitą darbą. Per
pandemiją apmirusiame kurorte
niekam nereikėjo kelių dešimčių
pediatrų, kineziterapeutų ir slaugytojų. Nieko negalėjo pasiūlyti ir
šalia esančios savivaldybės – Varėnoje būtų atsiradę darbo vienai
medicinos seseriai ir vienai slaugytojos padėjėjai. Sanatorijos direktorius I. Epifanovas vylėsi, kad
panaši situacija nepasikartos ir
darbuotojai vėl galės grįžti į darbą.
Įžvelgia propagandą
Užsienio reikalų ministerija „Lietuvos rytui“ atsakė, kad jokių išimčių sergantiems ir neįgaliems
vaikams daryti neplanuojama, –
tam nesą nei priežasties, nei galimybių. URM teigimu, praėjusių
metų liepą kaimyninės šalies vyriausybei pareikalavus sumažinti
Lietuvos diplomatinį atstovavimą
Baltarusijoje iki vieno diplomato,
Lietuvos vizų tarnyba Minske gali
priimti tik tiek prašymų, kiek yra
pajėgi išnagrinėti per teisės aktuose nustatytus terminus. URM
atstovai atkreipė dėmesį, kad sanatorijos „Belorus“ veiklos apribojimus nulėmė nedraugiški Minsko
veiksmai mūsų šalies atžvilgiu, o
visus Lietuvos sprendimus, susijusius su šia sanatorija, Baltarusija panaudoja savo režimo propagandiniams tikslams.

Neišduoti vizų neįgaliesiems
– nežmoniška
Ričardas Malinauskas, Druskininkų meras: „Man nesuprantama valstybės politika, kai bandant
kažkam kažką įrodyti kenčia eilinių žmonių vaikai, juo labiau neįgalūs. Jiems užkertamas kelias
atvykti, gydytis ir pasveikti, o tai
yra buvę šimtus ar net tūkstančius kartų. Ne tik iš baltarusių, bet
ir iš kitų šalių piliečių esu girdėjęs istorijų, kaip nevaikštantis vaikas po poros gydymo Druskininkuose kursų pradeda vaikščioti.
Todėl neišduoti vizų neįgaliems
vaikams, kad jie negalėtų atvykti
gydytis, man atrodo nežmoniška.
Tokia geopolitika man nesuprantama ir nesuvokiama, nepriklausomai nuo to, kas kur išrinktas ir
kas kam vadovauja.“
Baltarusija pakeitė įstaigos
valdytojus
Nors 1978 metais Druskininkuose pastatyta sanatorija „Belorus“ nuo 1997 metų oficialiai priklauso Baltarusijai, ji įregistruota
kaip viešoji įstaiga, veikia pagal
Lietuvos įstatymus ir moka mokesčius į mūsų šalies biudžetą.
2020 m. pabaigoje ES sankcijos buvo pritaikytos ir sanatorijai
„Belorus“, kuri tuo metu priklausė Baltarusijos vyriausiajai ūkio
valdybai (GHU), o ši buvo tiesiogiai pavaldi Baltarusijos prezidento A.Lukašenkos reikalų valdybai. Sanatorijos, kurioje dirba
beveik keturi šimtai Lietuvos piliečių, sąskaitos iš karto buvo įšaldytos. Be pajamų likę sanatorijos
darbuotojai ėmė rengti protestus
ir Druskininkuose, ir Vilniuje, ne
kartą dėl to kreipėsi į URM. Sanatorija veiklą vėl atnaujino 2021 m.
liepą. ES sankcijos nustojo veikti, kai iš GHU vadovo pareigų atsistatydino V. Šeimanas, o sanatorija buvo perduota Baltarusijos
respublikiniam sanatorinio ir kurortinio gydymo centrui.
„Lietuvos rytas“, 2022-07-19
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Druskininkų abiturientams brandos atestatai šiemet
iškilmingai įteikti naujoje erdvėje – bažnyčioje
Kaip ir kiekvieną vidurvasarį,
po brandos egzaminų, Druskininkų mokyklos iškilmingai
atsisveikina su abiturientais,
išleisdamos juos savarankiškam skrydžiui. Šiemet abiturientų išleistuvės buvo kitokios
– iškilminga 47-osios laidos
brandos atestatų ceremonija antradienio vakarą surengta Druskininkų Švč. Mergelės
Škaplierinės bažnyčioje.
Šiemet „Ryto“ gimnaziją baigė 106 abiturientai, taip pat
dar 6 jaunuoliai vidurinį išsilavinimą įgijo Druskininkų švietimo centre.
Antradienio vakarą į bažnyčioje surengtas atestatų įteikimo iškilmes susirinko abiturientai, jų šeimos nariai,
draugai, mokytojai. Pasveikinti mokyklą baigiančius moksleivius atvyko ir Druskininkų
savivaldybės atstovai. Dainomis šventės dalyvius pasveikino 2019 metų laidos abiturientė Ema Zdanavičiūtė ir šių
metų abiturientė Jorūnė Keturkaitė.
Atestatų įteikimo šventės metu
Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown ir mero patarėjas Simonas Kazakevičius mero vardu pasveikino šimtukais brandos eg-

zaminus išlaikiusius moksleivius,
juos ruošusius mokytojams, įteikė jiems padėkas ir gėles.
Sveikinimo kalboje S. Kazakevičius priminė, kad abiturientai nuo šiol eina į suaugusiųjų
gyvenimą, kuriame daug galimybių, o sėkmė lydi tuos, kurie yra išsimokslinę. „Linkiu mokytis visą gyvenimą ir žengti per
gyvenimą plačia širdimi. O tam,
kad sėkmė jus lydėtų visą gyvenimą, ieškokite protingesnių už
save. Svarbiausia – būkite gerais
žmonėmis! Po studijų sugrįžkite
į Druskininkus, čia būsite visada
laukiami“, – sakė mero patarėjas.
D. Brown sakė, kad abiturientai
jau gali drąsiai pasidžiaugti savimi, nes jiems pavyko įveikti vieną gyvenimo etapą. „Tai – vieno kelio pabaiga, o kito pradžia.
Linkiu, kad kelionė būtų sklandi
ir lengva. Atraskite studijas, mylimus žmones ir save“, – palinkėjo
Švietimo skyriaus vedėja.
Kaip sakė D. Brown, šiemet
mūsų savivaldybės mokinių visų
egzaminų įvertinimai yra aukštesni nei šalies vidurkis. Matematikos egzamino neišlaikė 28
proc. (šalies vidurkis – 35 proc.),
lietuvių kalbos egzamino iš 100
laikiusių neišlaikė tik 3 mokiniai.

Abiturientų išleistuvių akimirkas užfiksavo Gabrielė Marcinkevičiūtė ir Robertas Kisielius

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras:
„Su nauja pradžia, mieli abiturientai! Nepamirškime, kad mokytis jiems teko ypatingomis – pandemijos – sąlygomis. Nuoširdžiai sveikinu keturis mūsų šimtukininkus. Už tokius aukštus pasiekimus kiekvienam įteikta piniginė savivaldybės dovana – po
200 eurų už kiekvieną šimtuką.
Sveikinu ir mokinius ruošusius pedagogus – savo nuoširdžiu
darbu jūs padedate vaikams siekti svajonių. Šiandien, laikydami
rankoje atestatus, šie jauni žmonės tikriausiai galvoja, kur toliau
juos nuves gyvenimas. O pasirinkimų tiek daug: studijuoti, dirbti,
atrasti save, pamatyti pasaulį, tobulėti, pažinti, pamatyti. Būkite
drąsūs, tai jūsų laikas – išnaudokite visas galimybes.
O Druskininkai visada lauks Jūsų sugrįžtant“!
Visi kiti brandos egzaminai buvo
išlaikyti.
Druskininkų abiturientai gavo 5
šimtukus, 4 mokiniai – po vieną,
o viena abiturientė – du. Gabija
Januškaitė 100 balų įvertinimą
gavo istorijos ir geografijos egzaminuose, Artsiom Lomot – rusų
kalbos egzamine, Aušrinė Navickaitė – lietuvių kalbos ir literatūros, Uršulia Teodora Urinovič
– rusų kalbos egzamine. Druskininkų savivaldybė tęsia kasmetę
tradiciją – už kiekvieną šimtuką
abiturientų sąskaitos pasipildė
200 Eur piniginėmis premijomis.
Geriausius abiturientus stipendijomis apdovanojo ir buvę gim-

nazijos auklėtiniai. 1994 metų
laidos abiturientas Tadas Šarapovas ir 2000 metais mokyklą
baigęs Darius Šavolskis kasmet
skiria vienkartines stipendijas
mokiniams, baigiantiems gimnaziją ir pasiekusiems gražių rezultatų.
„Ne pirmus metus prie rėmėjų grupės prisijungia mokytojai ir
tėvai. Bronė ir Jevgrafijus Samuchovai pasveikina geriausią matematiką, o Gimnazijos tarybos
tėvų atstovai – geriausiai parašiusį lietuvių kalbos ir literatūros
rašinį. Šiemet stipendijos įteiktos
Arnui Boziui, Gabijai Januškaitei, Tomui Kemzūrai, Nikitai Ki-

sialeuski ir Aušrinei Navickaitei“,
– pasakojo „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė.
Ji nuoširdžiai dėkoja kunigui
Vaidui Vaišvilui už pasiūlymą organizuoti Brandos atestatų įteikimo šventę bažnyčioje: „Ypatingoje erdvėje mes visi – abiturientai,
mokytojai, svečiai – jautėmės
ypatingai, tarsi šiek tiek pakylėti.
Šventės dalyvių kuriama emocija
bei erdvė renginiui suteikė daugiau iškilmingumo ir solidumo“.
„Mano Druskininkai“
informacija

Daugiau nuotraukų – „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“
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RENGINIAI

Liepos 22 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) –gitarų dueto „Meniistajlss“ koncertas “Akimirkos
diptikas”. Bilietus bus galima įsigyti prieš koncertą bei internetu.
Liepos 27 d. 15 val. Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos
Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g.6 A) – knygų pristatymas „Vidurvasario pasimatymas su knyga“,
Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio
g. 35) veiks Mykolės Ganusauskaitės paroda „Fotogeniški peizažai“
Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) bus eksponuojama Leono ir Aido Striogų paroda „Bėga gyvenimas bėga...“
Rugpjūčio 2 d. 17 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M.
K. Čiurlionio g. 27) – tapybos ant šilko dirbtuvės suaugusiems. Vietų
skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija tel. 8 671 76108, el. p.
amatai@druskininkukulturoscentras.lt
Rugpjūčio 5 d. 17 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M.
K. Čiurlionio g. 27) – bendros tapybos ant šilko paveikslų parodos
„Šilko fiesta“ atidarymas. Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d.

Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose
Liepos 23 d. 18 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K.
Čiurlionio g. 35) koncertuos Halina Radvilaitė
Liepos 27 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K.
Čiurlionio g. 35) koncertuos Dmitry Mayboroda (Vokietija)

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

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia Muziejaus kolekcijos paroda „Lietuvos dailė“, skirta Pasaulio lietuvių sporto
žaidynėms
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia
Valentino Butanavičiaus paroda „Baltų būtis“.
Iki rugpjūčio 2 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks
Romos Gudaitienės (Vilnius) ir Linos Kabelkaitės (Leipalingis) popieriaus karpinių paroda „Gimtinės spalvos“. Rugpjūčio 2 d. 16 val. –
susitikimas su parodos autorėmis
Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama
Leono ir Aido Striogų paroda „Bėga gyvenimas bėga...“
Iki rugpjūčio 31 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks
Zigmonto Jurevičiaus kūrybos darbų paroda

Savaitraščio Nr. 364

Miškų kadastras – duomenys apie jūsų mišką
Lietuvos Respublikos miškų
valstybės kadastras yra vienas
pagrindinių valstybės kadastrų,
apimantis duomenų apie Lietuvos miškus visumą, jų nuosavybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Šiame
kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus
Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir
saugojimo režimo.
Viena iš Lietuvos Respublikos
miškų valstybės kadastro teikiamų
paslaugų – pateiktų duomenų sutvarkymas ir įregistravimas kadastro duomenų bazėse. Teisės aktai nustato, kad Miškų kadastrui
duomenis gali teikti miško valdytojai (savininkai), valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos vykdytojai, vidinės miškotvarkos projektų
rengėjai, miško žemės pavertimą
(išimtiniai atvejai numatyti Miškų įstatyme) kitomis naudmenomis
inicijavę ar organizavę asmenys,
Aplinkos apsaugos departamento ir
Valstybinės miškų tarnybos specialistai. Ši valstybės teikiama paslauga yra nemokama.
Kada verta atsinaujinti duomenis apie savo mišką?
2017 m. panaikinus VĮ Valstybinį
miškotvarkos institutą, kuris inventorizuodavo visus Lietuvos miškus,
nepriklausomai nuo miško nuosavybės formos, kiekvienam miško
valdytojui ar savininkui tenka atsakomybė rūpintis savo miškų inventorizacija ir duomenų atnaujinimu
Miškų kadastre. Nusistovėjusi sklypinės miškų inventorizacijos praktika parodė, kad miškus optimaliau-

sia inventorizuoti kas 10 metų.
Valstybė yra sukūrusi kompensavimo mechanizmą, kuriuo žemės valdytojams ir savininkams yra
kompensuojamos išlaidos už atliktus miškų inventorizacijos darbus.
Teisės aktai numato, kad nustatyta tvarka dėl kompensacijos gali
kreiptis privačių miško savininkai
ir valstybinių miškų valdytojai, prašymus dėl kompensacijos priima ir
nagrinėja Valstybinė miškų tarnyba, o vienkartinės kompensacijos
dydis yra 7 Eur/ha.
Pagrindinės teisės aktuose nustatytos sąlygos yra tokios: miškų
inventorizacija turi būti atliekama
vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu; turi būti inventorizuota visa žemės sklype esanti
miško žemė; inventorizacijos duomenys turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės
kadastre; nuo duomenų įregistravimo momento ir prašymo skirti kompensaciją pateikimo negali praeiti
daugiau kaip 3 metai; kompensacija skiriama ne dažniau kaip kartą į
10 metų.
Kaip užsisakyti ar peržiūrėti
Miškų kadastro duomenis?
Miškų kadastro dokumentus –
pažymas, išrašus, žemėlapio fragmentus – miško savininkai gali
užsisakyti elektronine forma, pasinaudoję elektronine paslauga „Miškų kadastro pažymos“. Dažniausiai
užsakomos pažymos ir išrašai apie
grafines ir aprašomąsias miškų, patenkančių į konkretų savininko valdomą žemės sklypą, charakteristi-

kas, taip pat pažymos apie miško
žemės ir medynų tūrio vertę.
Taip pat yra galimybė užsisakyti
Miškų kadastro dokumentus ir analogine forma bei gauti skaitmeninius Miškų kadastro duomenų rinkinius. Miškų kadastro dokumentų
bei skaitmeninių duomenų rinkinių
parengimas ir pateikimas yra mokamas. Visa informacija, kokius Miškų
kadastro duomenis bei dokumentus
gali gauti vartotojai ir kaip juos užsisakyti, rasite Valstybinės miškų tarnybos tinklalapyje, skiltyje „Miškų
kadastras“.
Duomenis peržiūrėti galima per
Valstybinės miškų tarnybos teikiamų elektroninių paslaugų (eVMT)
internetines prieigas „Geoinformacija apie miškus (M-GIS)“ (neregistruotiems vartotojams), „Miškų
kadastro žemėlapiai (VMT-GIS)“
(registruotiems vartotojams) ir „Miškų kadastro pažymos“. Prieigoje
„Miškų kadastro pažymos“ prisijungęs miško savininkas nebūtinai turi
užsisakyti pažymą ar išrašą, tačiau
ten yra sudaryta galimybė nemokamai savo žemės sklypų ribose peržiūrėti Miškų kadastro duomenis.
Miškų kadastro duomenis vartotojai gali peržiūrėti ir Lietuvos erdvinės informacijos portale „Geoportal.lt“ (Miškų kadastro duomenys
atnaujinami realiu laiku) bei VĮ Registrų centras elektroninėje paslaugoje „REGIA žemėlapis“ (Miškų kadastro duomenys atnaujinami du
kartus per metus).
Valstybinės miškų tarnybos
informacija
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Jotvingių šventė Leipalingyje: kovinga protėvių dvasia, laisvės
troškimas ir meilė savo kraštui

Jau ketvirtą kartą vyksianti Jotvingių šventė apjungia Leipalingio krašto istoriją, legendas, tradicijas, amatus ir menus – panaudojant naujas kūrybines formas, čia kuriamas aukštos meninės vertės renginys / Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauko

Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – Leipalingis, garsėjantis
ne tik čia sklandančia jotvingių
dvasia, bet ir svetingumu bei
išskirtinėmis kultūrinėmis veiklomis, – artėjantį savaitgalį vėl
laukia gausybės svečių. Čia,
po kapitalinės rekonstrukcijos
visiškai atgimusio Leipalingio
dvaro papėdėje ir pačiame dvare, liepos 21-24 d. jau ketvirtą
kartą vyks Jotvingių šventė,
sutrauksianti pulkus žiūrovų iš
visų Lietuvos kampelių. Šventė išsiskiria savo forma ir esme
– apjungiant Leipalingio krašto istoriją, legendas, tradicijas,
amatus ir menus, panaudojant
naujas kūrybines formas, kuriamas aukštos meninės vertės renginys.
Namo sugrįžti kviečia liepose
gyvenančios protėvių dvasios
„Jotvingių šventė Leipalingyje –
tęstinis projektas, – sako projekto
ir Druskininkų kultūros centro Leipalingio laisvalaikio salės vadovė
Rimantė Černiauskaitė-Kėrienė.
– Jis ypatingas tuo, kad suburia miestelio gyventojus, iš jo išvykusius kraštiečius, tad šventės
renginiais bei veiklomis pirmiausia siekiame sustiprinti jų dvasinį identitetą, praturtinti gyventojų
ir svečių akiratį.“
Pagrindinė Jotvingių šventės
diena – šeštadienis. Dvare lankytojų lauks net dvi parodos – „Jotvingių premijos įkūrėjas S. Geda
ir jo jaunystė Dzūkijoje“ iš Veisiejų kraštotyros muziejaus archyvų
ir kalvių J. Kavaliausko, T. Pacai-

čio, M. Bodrije bei R. Grekavičiaus sukurtų saulučių paroda.
Beje, visi norintieji galės apžiūrėti
rekonstruotą dvarą, naujas sales
ir dvaro rūsį.
Anot R. Černiauskaitės-Kėrienės, Mažosios kultūros sostinės statusas ir už savo laisvę bei
žemę kovojančių ukrainiečių įkvepiantis pavyzdys natūraliai suformavo norą šios šventės metu akcentuoti jotvingių atgimimą mūsų
dvasioje ir pasaulėjautoje, prisiminti žymius žmones, kilusius iš
Jotvingių etninių žemių ir savo kūriniais garsinančius šį kraštą.
„Jotvingiai nepaliko mūrinių pilių, nes tiesiog jų statiniai buvo
mediniai, nesukūrė paminklų,
nes, gindami savo šeimas, žemes ir laisvę, kardą valdė geriau
nei kitą įnagį, tačiau jų sielas vis
dar saugo miestelio liepos ir visa
aplinka, o maištinga dvasia tebeteka šiandieninių jotvingiečių gyslomis ir įsikūnija jų kūryboje“, –
sako Rimantė.
Labai simboliška, kad kasmet
Jotvingų šventėje prie protėvių
dvasia alsuojančio Leipalingio
dvaro skamba poezijos kūriniai,
persipinantys su muzikinėmis gijomis.
Įtaigus aktorės žodis – apie
tai, kas tveria žmoguje Naujo
užgimimą
Vienas iš žymių žmonių, atidavusių duoklę savo kraštui, buvo
Sigitas Geda – jotvingių krašto vaikas ir dainius, poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas, Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas, Gedi-

mino ordino kavalierius, prieš 37
metus įsteigė literatūrinę Jotvingių premiją, kuria kasmet apdovanojamas nusipelnęs literatas.
Liepos 21-osios vakarą šventė prasidės poetine-muzikine impresija „Šimtmečio dialogai“. S.
Gedos poeziją interpretuos aktorė Virginija Kochanskytė, o poetinio žodžio raišką sustiprins fleitininkės Jurgitos Otienės atliekami
kūriniai. Programoje per S. Gedos ir Maironio kūrybą kartu su
klausytojais bus ieškoma atsakymų į esminius nūdienos klausimus: kas yra toji Tėvynės meilė,
pareiga gimtajam kraštui ir atsakomybė už jos ateitį.
„Esu dėkinga likimui, kad teko
laimė pažinti šį genialų poetą ir
nuostabų žmogų, dalyvauti jo
kūrybos vakaruose, draugauti.
Mano kūrybinėje biografijoje, ko
gero, stipriausiai yra sukrėtusi būtent S. Gedos poezija – ji yra tverianti žmoguje Naujo užgimimą“,
– sako aktorė, apie kurios įtaigius
poezijos vakarus sklando legendos.
Ir kariai žiedė puodus, malė
grūdus, drožė iš medžio
Jotvingiai – narsi ir karinga gentis, nuolat drąsiai ir įnirtingai kovojusi už savo išlikimą. Bet ar turėjo laiko kariai kasdienei buičiai,
amatams ir kūrybai? Atsakymą
rasite Jotvingių šventės „Kūrybinėje pievoje“ prie Leipalingio dvaro liepos 23 d. Tai – visai šeimai
skirtas renginys, kuriame menininkai ir tautodailininkai atskleis gilios
senovės paslapčių klodus, supažindins su senovės amatais, žaidi-

mais ir jų šiuolaikiška išraiška.
Kalvystės edukacijoje atrasite tradicinį kalvystės amatą ir turėsite galimybę praktiškai išbandyti šio darbo procesą. Galėsite
pasidaryti skiautinę lėlę, nusiausti margą gražią juostą, pasipuošti pačių sukurtu aksesuaru – odine apyranke, kuriomis, beje, labai
mėgo puoštis jotvingių moterys ir
merginos.
Namų interjerą tikrai papuoš
kartu su kūrybingais edukatoriais sukurti darbeliai: taškas po
taško sukurtas meniškas piešinys, nuostabi ir trapi namų puošmena – šiaudinis sodas, o raugo
keramikos būdu sukurtas dirbinys
trauks akį archajišku grožiu ir atrodys, lyg būtų nulipdytas iš duonos. Nuraminti mintis ir išlaisvinti
jausmus padės tapyba ant vandens.
Specialiai šiai šventei edukaciją
šeimai „Senieji instrumentai“ parengė ir garsusis multiinstrumentalistas S. Petreikis.
O kokia šventė be žaidimų? Jotvingių šventėje turėsite progą
patirti tas emocijas, kurias vaikystėje jautė mūsų senoliai ir prosenoliai, žaisdami lauko žaidimus.
Senovinių žaidimų mokys ir kartu
žais Rimtų žygių komanda.
Jotvingių palikimas šių dienų
kartoms – laisvės šauksmas
Vieni jotvingių bijojo ir nekentė, kiti žavėjosi jų drąsa. Tačiau iš
amžių glūdumos atplaukę liudijimai kalba apie karių narsą, laisvą,
nepriklausomą dvasią, kuri privalo išlikti ir mūsų širdyse, o, prireikus, vesti į kovą ginti savo žemės,

šeimų ir laisvės.
Baigiamasis šventės koncertas – „Saulius Petreikis World
Orchestra“ atliekama muzikinė
programa „Laisvė šaukia“ – akcentuos tautos šauksmą, menantį
stiprybę ir tikėjimą savo galybe. Ši
programa yra pats ambicingiausias muzikantų Sauliaus Petreikio
ir Donato Petreikio bendras projektas, kurtas daugiau nei dvejus
metus – atsiskyrus, suvokus laisvės trapumą ir gyvenimą nežinomybėje.
Skambės senovinių ir varinių
pučiamųjų instrumentų pagrindu suaranžuota muzika, paremta
baltų-skandinavų melodine harmonija. 16-a analogų neturinčių
muzikinių kūrinių pasakos apie
meilę, skausmą, džiaugsmą, liūdesį, o visų svarbiausia – troškimą gyventi laisvai. Kartu su muzika išgyvensime įvairias istorijas,
išgirsime gamtos garsus ar pajusime į mūšį žygiuojančių karių
šauksmus. Kiekvienoje kompozicijoje vienaip ar kitaip skleisis
laisvės motyvas.
„Šis Jotvingių šventės baigiamasis akordas labai prasmingas,
– sako projekto vadovė R. Černiauskaitė-Kėrienė. – Juk beatodairiška drąsa garsėję jotvingiai,
nuolat puldinėjami svetimtaučių,
gynė savo žemes ir šeimas tik vedami laisvės troškimo. Ši drąsa
tebegyvena ir leipalingiečių širdyse ir dvasioje.“
Parengė Ramunė Tarandė, DKC
reklamos ir komunikacijos
vyriausioji specialistė
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Druskininkų šeimos klinikoje nuo šiol pacientus konsultuoja ir
tyrimus atlieka gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė.
Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• osteoparozę;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos
sutrikimus;
• ir kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti:
-masažuotojas (-us), atlyginimas nuo 1200 eurų, mokami priedai;
-kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai;
-kambarinės (-nio) padėjėjas (-jus), atlyginimas nuo 735 eurų,
mokami priedai.

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

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

Tel. 8 629 64563

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

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

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

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

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

Tel. 8 620 65 577.
Antradienis –

SENJORŲ
DIENA

KRAUJO
-20 % TYRIMAMS
*Vyresniems nei 60 metų

Superkame visų markių automobilius
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18770
Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos
darbai. 8 656 21154
Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų genėjimas,
gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos pjovimas trimeriu ar
žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.

Tel. 867699672

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

Nekilnojamojo turto
operacijos:
pirkimas;
pardavimas,
tarpininkavimas;
paskolos;
vertinimas
www.zeme.lt
Tel. 8 680 84444
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Užuojautos
Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu
liūdesio valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Žilviną Kasperavičių
dėl Mamos mirties.
UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas
Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Dėl Rivos Elmantės mirties skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame tėtį Gintautą Kirkauską, sūnų Jonuką ir
visus artimuosius.
DNSB „Linas“ (Ateities g. 4) gyventojai
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Mirus Onai Petrelienei, nuoširdžiai užjaučiame vaikus ir anūkus.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai

Pranešama, kad, sodų bendrijos „Raigardas“ valdybos 2022 liepos
3 d. sprendimu, šaukiamas sodų bendrijos „Raigardas“ sodų
bendrijos narių rinkiminis susirinkimas
Susirinkimo data ir laikas – 2022 m. rugpjūčio mėn. 6 d. 11.00 val.
Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia – nuo 10:30 val.
Susirinkimo vieta – prie sandėlio, Raigardo g. 4, Druskininkai
Susirinkimo darbotvarkė: 1. susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
2. balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 3. susirinkimo pirmininko ir
susirinkimo sekretoriaus rinkimai; 4. sodų bendrijos valdybos nario
atšaukimas; 5. sodų bendrijos valdybos nario rinkimai; 6. sodų bendrijos
valdybos pirmininko rinkimai; 7. kiti klausimai.
Kilus klausimams ar pasiūlymams, rašykite el. paštu sbraigardas@
gmail.com arba prisijunkite prie „Facebook“ grupės –„SB „Raigardas“Druskininkai“. Norėdami susipažinti su darbotvarkės medžiaga
kreipkitės, sbraigardas@gmail.com arba į sodų bendrijos valdybos
narius.
Neįvykus susirinkimui, t. y., nesusirinkus kvorumui dėl sprendimų
priėmimo, pakartotinis visuotinis sodų bendrijos narių susirinkimas
bus šaukiamas ne anksčiau kaip po 14 dienų toje pačioje vietoje, prie
sandėlio,Raigardo g. 4, Druskininkai pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo organizatorius – Sodų bendrijos „Raigardas“
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2022.07.22 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.
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 Premjera. 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 Premjera. Neapolio piranijos.
00:05 „Miestas 24“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Mano geriausias draugas.
02:30 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:40 Pasaulio lengvosios atletikos
čempionatas.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Legenda apie Korą“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:00 „Lidl grilio talentai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.
21:20 „Lojalioji“.
23:50 „Potvynis“.
01:55 „Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas“.
04:05 „Vidurnaktis rykštinėse sorose“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS 2012.
00:00 Gundytoja.
02:00 Visi pasaulio pinigai.
04:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „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.
16.20 Sportas.
16.30 „Gyvi“.
17.30„Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Klausimėlis.

19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“ .
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Klausimėlis.
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 geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Detonatorius.
23:20 Naktinė komanda.
01:10 „Strėlė“.

2022.07.23 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 7 Kauno dienos.
06:30 Praeitis ateičiai.
07:30 Beatos virtuvė.
08:30 Mes iš Ukrainos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio lengvosios atletikos
čempionatas.
13:45 Komisaras Montalbanas. Lobių
medžioklė.
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Praeitis ateičiai.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Mano daina.
22:25 Parvežk mane šiąnakt namo.
24:00 Dabar tavo eilė.
01:30 „Miestas 24“.
03:20 Dangus.
04:15 Komisaras Montalbanas. Lobių
medžioklė.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Pragariškas Arabijos dykumos
karštis“.
12:40 „Paryžius. Gyventojai ir gyvūnai“.
13:50 „Naujoji karatė legenda“.
16:05 „Enderio žaidimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Naktis muziejuje“.
21:55 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Ar galėsi
kada nors man atleisti?“.
00:05 „Prarasta dukra“.
02:00 „Stjuberis“.
03:50 „Įstatymus gerbiantis pilietis“.
06:25 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.

10:25 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
11:50 Gaisrinės šuo.
14:00 Riterio žvaigždė.
16:45 Nuogas ginklas 2.
18:30 Žinios.
19:30 Legendos susivienija.
21:20 Tėtukas namie.
23:15 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
01:10 2012.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gamta“.
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 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Grilio skanėstai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Žmonės, kuriuos galbūt pažįstate”.
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Reali mistika”.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Misija - vasara.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Filipinuose su Naidželu Marvinu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Kolibriai – žėrintys pasiuntiniai.
10:10 „Slėpiningas pelėdų pasaulis“.
11:15 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
12:25 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
13:35 „Gordonas Ramzis. Nepažintos
teritorijos“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Kaukės.
22:00 MANO HEROJUS Laiko patrulis.
23:50 „Amerikietiškos imtynės“.
01:50 Detonatorius.

2022.07.24 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
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.
13:00 Tolimoji šalis Kinija: Junanas.
13:55 Mis Marpl. Mėlynoji pelargonija.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Gamtininko užrašai.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Ir tada nebeliko nė vieno.
23:20 Šerifas ir Banditas.
00:55 Parvežk mane šiąnakt namo.
02:30 Planeta Žemė 1.
03:20 Tolimoji šalis Kinija: Junanas.
04:10 Mokslo ekspresas.
04:25 Mis Marpl. Mėlynoji pelargonija.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Raudonbatė ir 7 nykštukai“.
10:50 „Kapitonas Zumas“.
12:40 „Paryžius. Gyventojai ir gyvūnai“.
13:45 „Šuns tikslas 2“.
15:55 „Gimęs tapti karaliumi“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Veidrodėli, veidrodėli“.
21:50 VASAROS VAKARO KINO TEATRAS „Brangus krovinys“.
23:45 „Kita nuomonė“.
01:30 „Lojalioji“.
03:55 „Už priešo linijos 2“.
06:25 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Alvinas ir burundukai.
11:10 Šnipų vaikučiai.
12:55 Mergina iš Džersio.
14:55 Tutsi.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas.
22:25 Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049.
01:30 Tėtukas namie.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė“ .
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu .
10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
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. Istorinė, kultūrinė laida.
21.00 Klausimėlis.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Reali mistika“.
04.20 „Aiškiaregė“ .
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato II-asis etapas.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:05 „Slėpiningas pelėdų pasaulis“.
11:10 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
12:20 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
13:25 „Gordonas Ramzis. Nepažintos
teritorijos“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Matrica. Perkrauta.
01:00 „Gyvi numirėliai“.
01:55 Laiko patrulis.

2022.07.25 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.

08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Mes iš Ukrainos. Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba.
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 (Ne)emigrantai.
13:30 Mūsų gyvūnai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Draugiška Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara.
22:00 Užkluptas.
22:45 Grančesteris.
23:35 31-oji nuovada.
00:30 Mes iš Ukrainos. Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 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.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 PREMJERA „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:30 „Tunelis“.
20:30 „Dingusi moteris“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Vertikali riba“.
01:05 „Naktinė pamaina“.
02:05 „Elementaru“.
03:05 „Atostogos rifuose“.
04:05 „Naktinė pamaina“.
05:00 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Bjauri tiesa.
00:25 „Mirtinas ginklas“.
01:20 Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija - vasara.
07.00 Išpažintis su Marija.
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
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16.00 Reporteris.
16.30 „Gyvi“.
17.30 Misija - vasara.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Gyvi“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 2 ginklai.
23:05 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:55 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Matrica. Perkrauta.
04:00 „Akloji zona“.

2022.07.26 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
12:00 7 Kauno dienos.
12:30 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Draugiška Lietuva.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara.
22:00 Užkluptas.
22:45 Grančesteris.
23:35 31-oji nuovada.
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.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. Vasara.
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.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“.

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 PREMJERA „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tunelis“.
20:30 „Dingusi moteris“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Apgaulės meistrai 2“.
01:05 „Elementaru“.
02:05 „Atostogos rifuose“.
04:05 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 VAKARO SEANSAS Zodiako
sugrįžimas.
00:35 „Mirtinas ginklas“.
01:30 Bjauri tiesa.
03:15 „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 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Mama“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Gyvi“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Gyvi“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vykdytojas.
22:55 2 ginklai.
01:00 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.

2022.07.27 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.

07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
12:00 Smalsumo genas.
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Gyvenk kaip galima švariau.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:25 Viktorija.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara.
22:00 Užkluptas.
22:45 Grančesteris.
23:35 31-oji nuovada.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada .
00:30 Pusryčiai pas kaimyną.
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 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tunelis“.
20:30 „Dingusi moteris“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
00:55 „Naktinė pamaina“.
01:55 „Elementaru“.
02:50 „Atostogos rifuose“.
03:50 „Naktinė pamaina“.
04:50 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
06:30 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
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.
22:30 Manhatanas naktį.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Zodiako sugrįžimas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Mama“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida.
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.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Gyvi“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu 2/6.
03.00 „Gyvi“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 3000 mylių iki Greislando.
23:25 Vykdytojas.
01:15 „Strėlė“.
02:10 „Akloji zona“.

2022.07.28 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara.
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 Premjera. 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 Užkluptas.
22:45 Grančesteris.
23:35 31-oji nuovada.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada.
00:30 Mūšio laukas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai.
02:00 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.

06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Tunelis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tunelis“.
20:30 „Dingusi moteris“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Saulės ašaros“.
01:00 „Elementaru“.
02:00 „Atostogos rifuose“.
03:55 „Tobula kopija“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Vagiant gyvenimus.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Manhatanas naktį.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija.
05:25 Ciklas „Menininkų portretai“
05:55 Programos pabaiga.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Mama“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris.
16.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Mama“.
22.30 Reporteris.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.00 „Rysas Darbis Japonijoje“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvi“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Ketvirtojo Reicho aušra.
23:00 3000 mylių iki Greislando.
01:20 „Strėlė“.
02:15 „Akloji zona“.
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį
kiekį pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Siūlomas laikinas darbas
su vakarietišku traktoriumi smulkinti pievas.
Galimas pamaininis darbas, savaitgaliai laisvi. Geras
atlyginimas. Reikalingos minimalios žinios apie techniką.
Be patirties - apmokome. Kreiptis tel. 8 664 13885

SANTECHNIKOS DARBAI
TEL. 8 687 27676
Gydytojas endokrinologas,
skydliaukės ligų specialistas,
med. dr. Vygantas Šidlauskas
konsultuos liepos 30 d.
klinikoje „Antėja“
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„The House“ ieško naujų
komandos narių!
Reikalingi:
virėjai/virėjos
Atvykusiems iš kitų
miestų, organizuojame
apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

(Druskininkai, T. Kosciuškos g. 12).

Atliekami echoskopijos, skydliaukės
aspiracinės punkcijos ir hormonų tyrimai.

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

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029
Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė,
Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

BALDAI

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

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

Tel. 8 615 77277

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

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

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

Tel. 8 682 10953

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Auksas
Tel.
8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

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

Ieškome muzikanto, grojančio klavišiniais
(pianinu, vargonėliais, sintezatoriumi)
Leipalingio bažnyčioje savaitgaliais.
Tel. 8 606 88658
Autoservisui reikalingas autošaltkalvis remontuoti
automobilių važiuokles. Atlyginimas – nuo 900 Eur į
rankas, priklausomai nuo darbo rezultato.
Tel. 8 612 68057
BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME
NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577
SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRANDsantechnikos
SPA LIETUVA“ darbai.
Smulkūs
KVIEČIA PRISIJUNGTI
KOMANDOS:
Tel. 8PRIE
688SAVO
87887

•Kiemo,
ekonomistą
(-ę)-analitiką
(-ę);
garažo
vartų
remontas, automatikos.
• viešbučio registratorių (-ę);
Tel.
+37062530320
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
Pjauname žolę, karpome tujas.
• FMR/BP slaugytoją;
Kreiptis tel.8 615 77277
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
barmeną darbui
(-ę)-padavėją,
restorano
pagalbinį darbininką
(-ę);
Nuolatiniam
reikalingi
darbuotojai
dirbti remonto
ir
• restorano
„Keturigeros
vėjai“ barmeną
(-ę)-padavėją;
statybos
darbus,
sąlygos,
darbas komandiruotėse
• restorano
„Dzūkija“
virėją (pusryčių); Tel. 8 611 01110
Lietuvoje,
apgyvendiname.
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Mulčiuoju pievas, kaina – 55 Eur/ha.
Susidomėjai?
Susisiek
Tel. 8 629
12345
tel. +370 686 70024
Automobiliųel.paštu:
kėbulų personalas@grandspa.lt
ir žibintų poliravimas, dviračių remontas.

Tel. 8 610 66734

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

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalingi
darbuotojai: masažuotojas (-a) ir bendrosios praktikos
slaugytoja (-as). Informacija tel. 8 313 59103
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Asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Parduoda nekilnojamą
turtą
Druskininkuose, Šiltnamių g.
26 bendrabutyje parduodamas
kambarys – 16 kv. m, pirmame aukšte, rami kaimynystė,
dauguma pasidarę atskirus
įėjimus iš kiemo pusės. Reikalingas remontas, bet yra plastiko langai. Kaina – 13 000 Eur.
Kreiptis tel. +37060982222
Parduodamas 83, 32 kv. m
mūrinis sodo namas su 5, 33
arų žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų
namų valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas, kadastriniai
matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas
100
kv.
m namas miesto centre,
prie Druskonio ežero, 5
arų namų valdos sklypas.
Tel. 8 692 40191
Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų, asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra
ežerai – Juodasis ir Baltasis
Bilsai. Kaina – 30 000 Eur.
Tel. 8 602 28830

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

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

Nuoma
Išnuomojamas suremontuotas
dviejų kambarių butas miesto
centre Antakalnio g., kreiptis
tel. 8 686 77358
Išnuomojamos auto serviso dirbtuvės su pilna įranga.
Tel. 8 687 98911

Parduoda įvairius daiktus

Parduodamas
„Riga“, atsiimti
Tel. 8 618 41136

pianinas
Neravų g.

Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis
WC, baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881
Naujas vyriškas miesto dviratis „MINERVA ARTHUR DELUXE M 655 (3 pavaros, 28
coliai ratų dydis)“, kaina – 200
Eur, TV priedėlis „TV STAR
T910“ – 15 Eur, pakabinami
šviestuvai butui nuo 4 Eur, TV
„LG“ ir „Philips“ pulteliai – nuo
4 Eur, vaikiškas medinis maniežas, sulankstomas – 22
Eur (100 x 100 x 63 cm), keramikinė kriauklė „CERSANIT“,
kaina – 7 Eur, stačiakampis
stalas (135 x 75 x 48), plytelių paviršius už 25 Eur, šaldytuvų „Gorenje“ ir „Snaigė“
plastmasiniai indai, lentynos,
stalčiai, kompresoriai, šaldytuvas „Gorenje RK6353W“, 4
kameros, 2 kompresoriai, 186
cm aukščio, kaina – 110 Eur.
Tel. 8 686 43600
2
lovos
su
dėže, kaina –
Tel. 8 610 65712

patalynės
derinama.

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

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

Sauskelnės „TENA“, L dydis, 28 vnt., kaina – 9 Eur.
Tel. 8 615 18095

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

4 metų, 4 kubų, viengubo pjovimo dilės (5 x 6 cm).
Tel. 8 698 89943

Perka nekilnojamą turtą

Parduodamas
virtuvinis
komplektas (5 spintelės pakabinamos ir apačioje su
stalčiais), dvivietė kriauklė,
kampinė spintelė, stalas ir taburetės, sekcija, dviejų durų
spinta su antresolėmis – 20
Eur ir miegamojo kampas.
Tel. 8 616 48116

Parduodama vienos ašies
traktorinė priekaba. Su dokumentais. Tel. 8 698 89943

Vyriškas dviratis „WHEELER“, MODELIS – CROSS
6, 1, 28 colių ratai, rėmas
– 48 cm, kaina – 150 Eur.
Tel. 8 611 32291

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

Ieško pirkti garažo Gardino arba Ligoninės g.
Tel. 8 615 89454
Perka garažą Druskininkuose,
tinka visos garažų bendrijos.
Tel. 8 699 43002
Perka
sodybą su žeme,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės,
pageidautina
vienkiemis.
Siūlyti tel. 8 611 01110
Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą sodybą šalia Leipalingio. Tel.
+37069292108

Parduodamas vyriškas dviratis, Šiaulių gamybos, geros
būklės. Tel. 8 675 22149

Perka
seną
„Volkswagen
Transporter“ arba kitos markės senesnį geros būklės automobilį. Tel. 8 628 75156

Reikalinga
Moteris privačiai ieško vyresnių klasių moksleivės (-io),
galinčio padėti dirbant kompiuteriu „Word“ programa bei padėti tvarkyti asmeninį archyvą.
Tel. 8 625 27579
Savaitgaliais (šeštadienį, sekmadienį) reikalingas žmogus, galintis padėti buityje.
Tel. 8 682 50770
Reikalingas
žmogus
nudažyti medinį namą iki
200 kv. m, Gerdašiuose.
Pastato
būklė
–
gera.
Tel. 8 606 88658

Ieško darbo
Statybininkas ieško
Tel. 8 627 02119

darbo.

Dovanoja
Dovanojamas
kineskopinis
TV „Hyundai“ su dekoderiu.
Tel. 8 614 87079
Dovanoja du, 8 savaičių katinėlius. Tel. 8 674 03638

Pamesta
Labai prašau atsiliepti asmenis, radusius baltą, sportinį dviratį (sugedęs bėgių
perjungimas).
Atsilyginsiu.
Tel. 8 686 81925

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

Kebabinei reikalinga (-as) darbuotojas
nuolatiniam darbui. Tel. 8 681 17854

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

Parduodamas garažas Baltašiškėje, T formos duobė, yra 2
aukštas. Tel. 8 682 51231

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

Perka transporto
priemones ir jų dalis

Parduoda mišką,
medieną, malkas
Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis

„Žigulys“, istoriniai numeriai, TA iki 2025 m„Toyota
Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506

Parduodamas benzininis valties variklis „Piranija“, 1, 9 kW,
2011 m., kaina – 300 Eur. Tel.
8 650 70176

BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su žeme
arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai. Greitai
įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą.
Tel. 8 605 29188
5 asmenų šeima su vaikais iš Ukrainos ieško 2-3 kambarių buto ar
namo dalies Druskininkuose ar aplink išsinuomoti. Tel. 8 625 38284

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