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Druskininkų 
„Bočiai“ – aktyvūs 
renginių dalyviai

10 psl.

Vasario pabaigoje 
duris atvėrusi 
„Menų kalvė“ 

jau tampa nauju 
Druskininkų 

kultūros židiniu

6-7 psl.

Šiemet 
Šv. Patriko dieną 

ir Druskininkai 
nušvito žaliai

3 psl.

Kelionė motociklu po šalčio sukaustytą Jakutiją – 
iššūkis ir pačiam sau

Sėkmingi jaunųjų 
Druskininkų kalnų 
slidininkų startai

9 psl.

Laima Rekevičienė

Ką gali patirti žmogus, suma-
nęs Jakutijoje, amžino įšalo 
žemėje, esantį Oimiakono kai-
mą, kuriame šaltis siekia dau-
giau kaip 50 laipsnių šalčio ir 
daugiau, iš šalies sostinės Ja-
kutsko pasiekti motociklu? 
Kas įkvepia žmones tokiems 
žygiams? Rytų Sibiro tyruo-
se esančią šalčiausią žmonių 
apgyvendintą vietovę – Oimia-
kono kaimą – pirmasis moto-
ciklu pasiekęs iš Druskininkų 
kilęs Karolis Mieliauskas pir-
miausia sau pačiam įrodė, kad 
tai padaryti įmanoma. Jo kelio-
nė sulaukė didelio įvairių ša-
lių žiniasklaidos dėmesio. O 
net BBC Travel žurnalistai jį 
filmuoti atvyko į gimtuosius 
Druskininkus. 

– Sausio pabaigoje su lydin-
čia komanda išskridote į Ru-
sijos šiaurėje esantį Jakuts-
ką, šalčiausią pasaulio miestą. 
Motociklu „Yamaha XT660Z Te-
nerre“ pasiekėtė šalčiausią 
žmonių apgyvendintą vietovę – 
Oimiakono kaimą. Spaudžiant 
net daugiau kaip 50 laipsnių 
šalčio, motociklu įveikėte 1000 
kilometrų. Jeigu reikėtų viską 
pakartoti, ar dar kartą ryžtumė-
tės tokiam iššūkiui?

– Bet kuriuo atveju padariau tai, 
kas buvo planuota. Tokio klausi-
mo net nekėliau, bet gal per daug 
sau nelinkėčiau, kad tokį žygį rei-
kėtų pakartoti. 

– Ko gero ne vienam žmogui, 

skaičiusiam apie Jūsų žygį, se-
kusiam Jūsų kelionę sociali-
niuose tinkluose ir žiniasklai-
doje, kilo klausimas – o kam 
Jums to reikia, vardan ko visa 
ta kelionė į šalčiausią žmonių 
gyvenamą vietą?

– Savo sunkesnes keliones mo-
tociklu aš vadinu aktyvia medita-
cija. Ir motociklas, ir ekstremalios 
sąlygos yra papildoma galimy-
bė aktyviau save stebėti. Į tokias 
keliones leidžiuosi pirmiausia dėl 
savižvalgos, savistebos. 

Kodėl būtent šaltis? Nežinau. 
Šį kartą buvo ekstremalus šal-
tis. Gal kitą kartą bus ekstrema-
lus karštis? Taip gyvenimas veda. 
Vienas kopia į Everestą, kitas va-
žiuoja į šaltį... 

– O kaip Jus į tokią ekstrema-
lią kelionę išleido šeima? Neri-
mo, ko gero, jiems buvo?

– Žmonai pažadėjau, kad neda-
rysiu „ko nors kvailo“. O tai kie-
kvienas supranta savaip, o man tai 
reiškia, kad nesaugiai nesielgsiu. 

Bet, aišku, šeima jaudinasi. Ta-
čiau mane labai palaiko. Be jų pa-
laikymo kažin ar iš viso būtų įma-
nomos tokios mano kelionės. 

Keliavau su laiko ir kelionių pa-
tikrinta komanda. Paskui mano 
motociklą iš paskos lydinčiame 
automobilyje važiavo komandos 
technikas, fotografas ir operato-
rius. Jie įamžino kelionę. 

– Labai aktyviai ir atsakingai 
ruošėtės kelionei į Oimiako-
ną. Ruošėtės ir čia, Druskinin-
kuose, „Snow Arenoje“. Bet ar 
buvo įmanoma pasiruošti tam, 

ką vėliau teko realiai patirti, ten 
nuvykus? 

– Iš tikrųjų pasiruošimas yra pa-
kankamai teorinis. Nors tai, kad ke-
lionė pavyko ypatingai sklandžiai, 
ko gero, lėmė ir geras pasiruoši-
mas. Bet jeigu žiūrėtume į fizinį ly-
gmenį – kiek gali paruošti kūną, 
kad jam nebūtų šalta – tas pasiruo-
šimas yra tik lašas jūroje, kai realiai 
pajunti, koks ten yra šaltis. 

Tuo tarpu protą, užsiimant sa-
vianalize, ir proto reakcijas į pasi-
keitusias sąlygas, taip pat ir į šaltį, 
ugdyti galima nuolat. Ir aš tai da-
rau nuolat.

– Tas pats Rytų Sibiro tyruo-
se, amžino įšalo žemėje Jakuti-
joje esantis Oimiakono kaimas 
žmonėms yra negirdėta ir ne-
pažinta vieta, vos vienas kitas 
turistas ten užsuka. Kaip Jus 
ten sutiko? Kas labiausiai nu-
stebino?

– Žmones Oimiakone stebina 
šaltis. Čionai atvykęs patiri jį tie-
siogiai, ne teoriškai. To negali įsi-
vaizduoti, pats nepatyręs. Pats 
kaimas nėra kuo nors išskirtinis. 
Gyvena apie 900 gyventojų. Turis-
tai atvyksta tik tie, kuriems maga 
„pačiupinėti“ ekstremalų šaltį. To-
kių būna vos 100 per metus. 

Atvykusių mūsų niekas nesutiko. 
Kaip ir visi atvykėliai, pirmiausia 
atvažiavome į kaimelio aikštę su 
ženklu, termometru. Kitą rytą Oi-
miakonas mus pasitiko 52 laipsnių 
šalčiu. Tokioje temperatūroje, net 
ir nieko nedarant, jauti, kiek daug 
energijos tai kainuoja. Dėl to ten 
labai greitai pajunti alkio jausmą. 
Kūno reakcija į šaltį pasireiškia di-

delėmis energijos sąnaudomis. 
O mes tądien važiavome mau-

dytis į Ingidirkos upę. Išsimau-
dymas, spaudžiant 52 laipsnių 
šalčiui, manau, yra išskirtinis to 
krašto pasitikimas. 

– Ar įmanoma maudytis, kai 
lauke 52 laipsniai šalčio!?

– Taip, įmanoma. Aš pats mau-
džiausi. Dažnai žmonės gal klai-
dingai supranta žodį „maudytis“. 
Šiuo atveju tai buvo įlindimas į 
vandenį ir galvos panardinimas 
po vandeniu. Tai aš vadinu mau-
dymusi šaltame vandenyje. 

Tą patį aš darau ir čia, Lietuvo-
je. Visokiu oru, kaip kiti gal pasa-
kytų, – netinkamomis oro sąly-
gomis. Tą patį dariau ir nuvykęs 
į atšiaurųjį Oimiakoną. Iš esmės 
– ar maudytis Dzūkijoje, ar toli Si-
bire, yra absoliučiai vienas ir tas 
pats. Bet tam, kas nėra bandęs 
maudytis lediniame vandenyje, 
tai gal ir sunku suprasti. 

Jeigu sakysiu, kad maudytis ne-
šalta, bus netiesa, jei sakysiu, 
kad šalta – irgi nebus tiesa. Ta-
čiau viena yra aišku – išlipus iš 
šalto vandens, kūnas generuoja 
padidintą energijos kiekį, ir išsi-
skiria šiluma. 

– Kaip išbandymą šalčiu iš-
tvėrė Jūsų technika? Ar teko 
imtis ko nors nenumatyto? 

– Iš esmės nenumatytų dalykų 
su technika neatsitiko. Ir nieko ne-
numatyto nedarėme. Bet tam tikrų 
iššūkių, žinoma, buvo. Žinojome, 
kad jų gali būti, taigi buvome pasi-
ruošę. Tik atvažiavus, nors ir buvo-
me pakankamai gerai apšiltinę va-
riklį, teko beveik dvigubai padidinti 
izoliacinės medžiagos, saugoju-
sios variklio šilumą, kiekį. Žinojo-
me, kad tikėtina, jog lūžinės laidai 
– tai nutiko jau antrą kelionės die-
ną. Pats laido lūžimas nėra dide-
lė problema. Bet technikui, mūvin-
čiam tik plonas pirštines, pusantros 
valandos stovint 35-40 laipsnių šal-
tyje taisyti laidus, šąlančiomis ran-
komis čiupinėti plonas detales, yra 
tikrai nemažas iššūkis. 

Žinojome, jog, susidarius kon-
densato kiekiui rate, gali lūžti pa-
danga arba kamera. Taip ir atsi-
tiko. Priekinio rato kamera vieną 
dieną tiesiog įlūžo ir dėl to ją rei-
kėjo keisti. Buvo ir kitų techninių 
nesklandumų, bet jie neturėjo di-
desnės įtakos kelionei. 

– O kalbant apie Jūsų fizinę 
ištvermę, kas sunkiausia buvo 
visame kelyje? 

– Vienareikšmiškai sunkiau-
si buvo du dalykai – pats šaltis ir 
proto reakcija į šaltį. Kad ir kiek 
beapsirengtum, mano atveju, po 
valandos ar daugiausiai dviejų va-
žiuoti jau tampa neįmanoma – per 
šalta. Ir tai man buvo įdomioji da-
lis – ką galima padaryti su kūnu 
ar proto reakcija į tą šaltį, kad vis 
dėlto būtų galima 
važiuoti toliau. 5 psl.

K. Mieliauskas: „Savo sunkesnes keliones motociklu aš vadinu aktyvia meditacija. Ir motociklas, ir ekstremalios sąlygos yra papildoma 
galimybė aktyviau save stebėti.“/ Egidijaus Pudžiuvelio nuotrauka



2019 m. kovo 21 d.                                                         Savaitraščio Nr. 1972

Druskininkų  savivaldybės informacija

Meras R. Malinauskas dalyvavo 8-ajame Europos 
regionų ir miestų kongrese

Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos prezidentas, Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas dalyvavo Buka-
rešte, Rumunijoje, organizuo-
tame 8-ajame Europos regionų 
ir miestų kongrese. 

Šių metų kongreso šūkis – „At-
naujinkime Europą!“. Kongreso 
metu pagrindinis dėmesys skirtas 
dviem esminiams šių dienų klau-
simams – tai Europos ateitis ir 
Jungtinių Tautų Tvaraus vystymo-
si darbotvarkė 2030. Svarbiau-
sias kongreso akcentas – priim-
ta deklaracija, kurioje išdėstyta 
Europos miestų ir regionų atsto-
vų atnaujintos Europos Sąjungos 
(ES) vizija. 

„Europos Sąjunga, kuri dirba 
savo piliečiams ir kuri remiasi de-
mokratija, kurioje regionų ir vietos 
valdžios politikai yra pagrindiniai 
veikėjai; solidarumas turi būti pa-
grindinis dalykas, užtikrinant, kad 
nė vienas žmogus ar vieta nebūtų 
palikti; artimumas, siekiant sukur-
ti ES politiką, kurioje būtų geriau 

atsižvelgiama į vietos poreikius“, 
– taip skamba numatoma Euro-
pos Sąjungos vizija.

Pasak Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidento, Druski-
ninkų savivaldybės mero Ričar-
do Malinausko, siekiant sėkmingo 
darnaus vystymosi darbotvarkės 
bei Paryžiaus susitarimo tikslų 
įgyvendinimo, labai svarbus yra 
visų sektoriaus dalyvių bendra-
darbiavimas, aktyvus piliečių da-
lyvavimas.

Kongreso metu taip pat sureng-
ti tematiniai vietos ir regionų ly-
derių debatai „ES miestai ir re-
gionai kuria darnia ateitį“, skirti 
pristatyti miestų ir regionų patir-
tį, pritraukiant investicijas, skati-
nant inovacijas bei siekiant am-
bicingų klimato kaitos mažinimo 
tikslų. Juose pasisakiusi Lietu-
vos delegacijos regionų komite-
te narė Daiva Matonienė pabrėžė 
savivaldos institucijų svarbą, įgy-
vendinant klimato kaitos mažini-
mo priemones bei kuriant darnią 
aplinką.

Kongrese tai pat pasisakė už 
Regioninę politiką atsakinga Ko-
misarė Corina Creţu, Rumunijos 
Ministrės Pirminikė Vasilica Vio-
rica Dăncilă, sveikinimą vaizdo 
įrašu vietos ir regionų lyderiams 
perdavė Europos Vadovų Tary-
bos pirmininkas Donaldas Tus-
kas. Kongrese dalyvavo ir Lietu-
vos delegacijos Regionų komitete 
nariai: Druskininkų savivaldybės 
meras R. Malinauskas, Kazlų Rū-
dos savivaldybės meras Vytau-
tas Kanevičius, Pagėgių savival-
dybės meras Virginijus Komskis, 
Panevėžio rajono savivaldybės 
meras Povilas Žagunis, Šiaulių 
miesto savivaldybės tarybos narė 
D. Matonienė, Švenčionių rajono 
savivaldybės tarybos narys Vy-
tautas Vigelis, Vilniaus rajono sa-
vivaldybės tarybos narys Tadeuš 
Andžejevski ir Visagino savival-
dybės mero pavaduotoja Zinaida 
Tresnickaja.

8-aisis miestų ir regionų kongre-
sas – vienas iš Rumunijos pirmi-
ninkavimo ES renginių.

Kongrese dalyvavo ir Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai/Lietuvos savivaldybių asociacijos archyvo nuotrauka

Smulkiems ūkiams – reali, reikšminga ir savalaikė 
parama modernizuojant ūkius, užsiimant prekine 

gamyba ir konkuruojant rinkoje
Druskininkų savivaldybė pri-

mena, kad Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministras 2019 m. 
vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-69 
patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos prie-
monės „Ūkio ir verslo plėtra“ vei-
klos srities „Parama smulkiesiems 
ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, 
taikomas nuo 2019 metų.

Savivaldybė atkreipia Druski-
ninkų krašto ūkininkų dėmesį, 
kad daugelis jų gali atitikti tin-
kamumo gauti paramą sąlygas 
ir reikalavimus, todėl, pateikus 
paraiškas Nacionalinei mokė-
jimo agentūrai prie Žemės ūkio 
ministerijos, smulkus ūkis gali 
pretenduoti į 15 000 Eur (pen-
kiolika tūkstančių eurų) paramą. 
Smulkiems ūkiams – tai reali, 
reikšminga ir savalaikė parama, 
efektyvesnis ūkininkavimas mo-
dernizuojant ūkius, užsiimant 
prekine gamyba bei konkuruojant 

rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių 
ekonominį gyvybingumą. Parama 
skiriama ir išmoka mokama, jeigu 
verslo plane suplanuotos išlaidos 
yra būtinos verslo planui įgyven-
dinti ir numatytai veiklai vykdyti, 
tiesiogiai susijusios su remiama 
veikla ir yra ne mažesnės negu 
prašoma paramos suma.

Paramos paraiškas nuo 2019 
m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 
priima ir registruoja Nacionalinės 
mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės programų departa-
mento Alytaus paramos adminis-
travimo skyrius (Tvirtovės g. 1/ 
Naujoji g. 2, Alytus).

Paramos paraiška ir (arba) papil-
domi dokumentai turi būti pateikti 
asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. 
Paramos paraiška ir (arba) papil-
domi dokumentai gali būti pateikti 
ir per ŽŪMIS (jeigu tokia galimybė 
yra suteikta) asmeniškai ar per 

įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pa-
vyzdžiui, paštu, per kurjerį, faksu 
arba elektroniniu paštu ir kitais) 
pateiktos paramos paraiškos ne-
registruojamos. Pareiškėjai raštu 
ir žodžiu gali pateikti Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai prie Žemės 
ūkio ministerijos klausimus dėl da-
lyvavimo šioje priemonėje tvarkos 
ir sąlygų, taip pat su paraiškos pil-
dymu ir kitus su paramos teikimu 
susijusius klausimus: telefonu (8 
5) 252 6999, 1841, (8 315) 76 
192; 

el. paštu: info@nma.lt; paštu, 
adresu: Blindžių g. 17, 08111 
Vilnius.

Išsamesnę informaciją teikia 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Alvydas Vengraus-
kas (Vasario 16-osios g. 7, Drus-
kininkai), tel. 8 614  25 826, 

el. p.: alvydas.vengrauskas@
druskininkai.lt

Bus priimamos paraiškos pagal veiklos 
„Asbestinių stogų dangos keitimas“ 
įgyvendinimo 2019 metais taisykles

Druskininkų savivaldybė infor-
muoja, kad Lietuvos Respubli-
kos žemės ūkio ministras 2019 
m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-153 
patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos prie-
monės „Pagrindinės paslaugos ir 
kaimų atnaujinimas kaimo vietovė-
se“ veiklos srities „Parama investi-
cijoms į visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių 
stogų dangos keitimas“ įgyvendi-
nimo 2019 metais taisykles.

Remiama veikla – kaimo vieto-
vėje esančio gyvenamojo namo, 
priklausančio fiziniam asmeniui 
(-ims), kurio visas stogas dengtas 
asbestine danga, visos asbesti-
nės stogo dangos pakeitimas. Fi-
nansuojama iki 50 proc. visų tin-
kamų finansuoti projekto išlaidų. 
Didžiausia paramos suma vie-
nam projektui įgyvendinti nega-
li viršyti 2000 (dviejų tūkstančių) 
eurų. Tinkamų finansuoti projek-
to išlaidų dalį, kurios nepadengia 
parama, pareiškėjas turi finan-
suoti savo piniginiu įnašu.

Paramos paraiškos asbestinių 
stogų dangos keitimui priimamos 

nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki ge-
gužės 31 d. 

Paramos paraiškas teikiamos 
Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros prie Žemės ūkio ministeri-
jos Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
programų departamento Alytaus 
paramos administravimo skyriui 
(Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, Alytus).

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali 
pateikti Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai prie Žemės ūkio minis-
terijos klausimus dėl dalyvavimo 
šioje priemonėje tvarkos ir sąly-
gų, taip pat su paraiškos pildymu 
ir kitus su paramos teikimu susiju-
sius klausimus:

telefonu (8 5) 252 6999, 1841, 
(8 315) 76 192; elektroniniu paš-
tu: info@nma.lt;

paštu, adresu: Blindžių g. 17, 
08111 Vilnius.

Išsamesnę informaciją tei-
kia Druskininkų savivaldybės 
administracijos Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Alvydas 
Vengrauskas (Vasario 16-osios 
g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 
25826, el. paštas: alvydas.ven-
grauskas@druskininkai.lt

PREKYBININKŲ LAIKINOSIOSE PREKYBOS 
VIETOSE IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ DĖMESIUI

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad keičiama 
leidimus laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti išdavimo tvarka.

Leidimai laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti Savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose bus išduodami 
fiziniams/juridiniams asmenims, laimėjusiems Savivaldybės turto, 
skirto prekybai ir paslaugoms teikti, nuomos viešus aukcionus.

Prekybai ir paslaugoms skirtas vietas, jų dydį bei galimas veiklas 
jose galima peržiūrėti valstybės įmonės Registrų centro administruo-
jamame tinklapyje: www.regia.lt/map/druskininku, pažymint pasiren-
kamus laukus Savivaldybės veikla/laikinosios prekybos, paslaugų 
teikimo vietos.

Informacija apie nuomojamą turtą, turto nuomos viešus aukcionus 
bei jų vykdymo tvarką ir laiką skelbiama Savivaldybės interneto sve-
tainės: www.druskininkai.lt skiltyje „Administracija“/Veiklos sritys/Fi-
nansai ir verslas/Licencijos ir leidimai

Smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektų, pageidaujančių 2019 

metais gauti finansinę paramą iš 
savivaldybės biudžeto, dėmesiui!
Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti ga-

limybe 2019 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savi-
valdybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smul-
kaus ir vidutinio verslo rėmimas“.

Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties 
projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir pa-
raiškos formą galima rasti interneto svetainėje www.druskininkai.
lt  skyriuje > Paslaugos > Smulkus ir vidutinis verslas > Paraiš-
kos paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 
gauti priėmimas.

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros dar-
bo grupei galima teikti iki šių metų balandžio 1 d. 17 val. 

Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu už-
klijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druski-
ninkai.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Šiemet Šv. Patriko dieną ir Druskininkai nušvito žaliai
Nors Šv. Patriko diena yra kas-

metė airiška šventė, pasauly-
je daugėja ir kitų tautų, šven-
čiančių šią dieną. Prie jų šiemet 
prisijungė ir sveikatingumo bei 
pramogų oazė Druskininkai, ta 
proga visus kvietę kovo 16 d. 
apsilankyti kurorte. 

Kadangi tradiciškai nuo šios 
šventės yra neatskiriama ža-
lia spalva, mieste buvo pasiūly-
ta daugybė veiklų ir vietų, kuriose 
buvo galima pasidžiaugti šia spal-
va, visų pasiilgta po baltos ir pil-
kos žiemos. 

„Žalios“ veiklos mieste tęsėsi 

nuo ryto iki vėlaus vakaro. Šven-
tė prasidėjo rytine mankšta K. Di-
neikos sveikatingumo parke. Po-
pietę Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras „Aqua“, kuris savo 
architektūra primena Šv. Patri-
ko dienos simbolį – trilapį dobilą 
– pakvietė į airiško kino seansą ir 
parko erdvėse atidarytą įžymaus 
airių rašytojo J. Joyce biografi-
jos parodą. Ten koncertavo M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos pučia-
mųjų orkestras, savo pasirody-
mu žavėjo „Dosado“ šokių grupė. 
Viešbučio „Flores“ žiemos sode, 
šalia žaliai nudažyto krioklio ir ba-

seino, buvo galima pasivaišinti 
tradiciniu airišku gėrimu – karšto-
mis obuolių sultimis.

Sutemus, visi vėl buvo pakvies-
ti sportuoti ir sudalyvauti „žaliaja-
me“ naktiniame bėgime.

Žalia spalva tądien nušvito Lynų 
keltuvų įlaipinimo stotelė, sveika-
tinimo ir poilsio centras „Aqua“, 
Druskininkų gydyklų pagrindinis įė-
jimas, tiltas ir kiti kurorto objektai.

Renginį organizavo Druskininkų 
savivaldybė, Druskininkų kultūros 
centras, Druskininkų visuomenės 
sveikatos biuras, sveikatinimo ir 
poilsio centras „Aqua“.

Druskininkų savivaldybės archyvo ir Rimutės Viniarskaitės nuotraukose – Šv. Patriko 
dienos renginių akimirkos
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R. Paksas. Esu ir liksiu ne ES, o Lietuvos pilietis 

Mantas Butkus

Europos Parlamentas šioje 
sesijoje vėl bandė diskutuoti 
apie Europos Sąjungos ateitį. 
Akivaizdu, kad ji sunkiai nu-
spėjama net artimiausiu metu, 
po kovo pabaigos, kai Didžioji 
Britanija dėl „Brexit“ tarsi ir tu-
rėtų palikti sąjungą. 

Savo pasiūlymus dėl ateities 
Europos pateikė Slovakijos 
premjeras Peteris Pellegrini ir 
diskusijose dalyvavę europar-
lamentarai. 

„Buvau, esu ir liksiu Lietuvos 
pilietis. Nenoriu ir niekada ne-
būsiu Europos Sąjungos pilie-
čiu“, – kalbėdamas Europos 
Parlamente sakė jo narys, EP  
frakcijos „Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa“ vicepir-
mininkas, Prezidentas Rolan-

das Paksas, kurio pasisakymas 
buvo palydėtas plojimais. 

Slovakijos premjeras P. Pel-
legrini – jau aštuonioliktos ša-
lies premjeras, Europos Par-
lamente išdėstęs savo požiūrį 
į šiandienos Europos proble-
mas ir siūlęs jų sprendimo bū-
dus. Tačiau ar šios problemos 
yra pakankamai svarbios pa-
tiems europarlamentarams, ar 
diskusijos sulaukia pakanka-
mo jų dėmesio? 

Man vis labiau atrodo, kad dis-
kusijos su bendrijos šalių prem-
jerais dėl Europos Sąjungos 
ateities tėra tik vaidinamo demo-
kratijos spektaklio dalis. Prisipa-
žinsiu – šįkart tikėjausi truputė-
lį aštresnių Slovakijos premjero 
vertinimų. 

Slovakija yra šalis, kuri viena iš 
nedaugelio bendrijoje nepritarė 
Jungtinių tautų Migracijos paktui, 
pasisako prieš dabartinę ES mi-
gracijos politiką. Ji pirmininkauja 
Vyšegrado šalių ketvertui ir kalba 
apie gerokai perspektyvesnį ES 
ateities modelį, negu tas, kurį siū-
lo federalistai.

Nereikia dangstytis politkorek-
tiškumo kaukėmis ir apgaudinėti 
žmonių – vadinkime daiktus tikrai-
siais vardais. Europos Sąjun-
ga neatsakingų politikų rankomis 
pati nužudė Tautų Europos idė-
ją, nuo kurios prasidėjo bendri-
ja. Kol kas ji prarado tik Didžiąją 
Britaniją. Tai pirmas ir paskutinis 
įspėjimas tiems, kurie Europos 

valstybių sąjungą siekia pakeis-
ti globalia Europa. Jos nėra ir ne-
gali būti. 

Bet juk net ir Lietuvoje yra 
sukurta „Globalios Lietuvos“ 
programa, jos koordinatorė yra 
Užsienio reikalų ministerija, 
dalinti ir apdovanojimai „glo-
baliai“ nusipelniusiems lietu-
viams?  

Tai – gudri strategija, kuria sie-
kiama išvalstybinti visuomenę, 
kad ji nesipriešintų vadinamojo 
elito tarnystei pasaulio kapitalui ir 
juos aptarnaujančiai pasaulio po-
litikai. Ja siekiama įtvirtinti ir dvi-
gubą pilietybę, iš tiesų dar labiau 
silpninant, bet ne stiprinant mūsų 
valstybę. Negali būti jokios glo-
balios Lietuvos. Šviesios atmin-
ties Romuladas Ozolas jau prieš 
daug metų pasakė – Lietuva yra 
čia. Nuo savęs pridurčiau – vien-
tisa ir nedaloma dvigubomis pilie-
tybėmis. 

Buvau, esu ir liksiu Lietuvos pi-
lietis. Nenoriu ir niekada nebūsiu 
Europos Sąjungos piliečiu. Ma-
nau, kad savos tautybės ir pilie-
tybės taip pat nenorėtų atsisakyti 
lenkai, prancūzai, vokiečiai ar Is-
panijoje teisiamus savo lyderius 
palaikantys katalonai. 

Tačiau mėgstama kartoti, kad 
mes gyvename globalėjančia-
me pasaulyje, reikia įvertin-
ti šiandienos realijas, priimti 
naujoves ir pan.? 

Visuomenei primetama globali-

zacija yra kapitalo hidra, siekian-
ti pelno bet kuria kaina kiekviena-
me žemės kampelyje. Ji nualina 
valstybes ir išsunkia žmones. Tai 
politika, siekianti paversti visuo-
menę darbo jėga be Tėvynės ir 
įsitikinimų, o valstybes – be joms 
lojalių piliečių.

Šiandien daugelis laisvą dar-
bo jėgos ir kapitalo judėjimą linkę 
vertinti kaip neatskiriamą demo-
kratijos ir ekonomikos klestėjimo 
instrumentą. Tačiau ar kas galė-
tų paaiškinti, kaip šio neva kles-
tėjimo laikotarpiu nuo 2000-ųjų 
metų penkiasdešimties procentų 
skurdžiausių pasaulio žmonių ge-
rovė padidėjo vos vienu procen-
tu, o vieno procento turtingiausių 
žmonių turtas išaugo penkiasde-
šimčia procentų? 

Nereikia galvoti, kad visuome-
nė, dešimtmečiais nešanti globa-
lizacijos, neoliberalios politikos, 
ofšoruose slepiamų nesumokė-
tų mokesčių, konkurencijos su 
pigesne darbo jėga ir socialinės 
apsaugos nykimo naštą, bus pa-
kanti dar keletą dešimtmečių. 

Ji mato, kad turtingieji kontro-
liuoja politikus net ir demokrati-
nėse valstybėse, o tai kuria tokią 
politiką, kuri krauna turtus ir taip 
turtingiems, skurdindama liku-
sią visuomenę. Europos Sąjunga 
pradeda raškyti neskanius tos po-
litikos vaisius. 

Ką reikėtų daryti čia ir dabar? 
Neatrastos tapatybės komplek-

sų kamuojama dabartinė ES yra 

sunkus ligonis. Ligonis, kurio už-
kalbėjimu apie demokratiją, so-
lidarumą, gilesnę integraciją ne-
pagydys joks auksaburnis. Reikia 
gero chirurgo, kuris sveikatos la-
bui nurėžtų pūliuojančias gende-
rizmo, multikultūriškumo, globa-
lizmo ataugas.

Politikai privalo nustoti engti 
žmones prisidengdami demokra-
tijos ir laisvos rinkos vardais. Pri-
valo atsisakyti savo dogmų, neva 
vienintelių teisingų, primetimo vi-
suomenei. Liautis meluoti jai ir 
gąsdinti. Reikia tarnauti, bet ne 
valdyti. Reikia dialogu, o ne augi-
nama priešprieša paremtos nau-
jos Europos Sąjungos, kokybiškai 
naujos politikos ir Lietuvoje, ir Eu-
ropoje ir pasaulyje.

Parengta, bendradarbiaujant 
su Europos Parlamento 

frakcija „Laisvės ir tiesiogi-
nės demokratijos Europa“

Užsakymo Nr. MDR-197-01

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Kasmetinis rankinio turnyras – jaunajam šauliui atminti 

Savaitgalį Druskininkų spor-
to centro salėje surengtas jau 
septynioliktasis tradicinis jau-
nojo šaulio Giedriaus Matulio-
nio atminimo rankinio turny-
ras. Dėl Lietuvos kariuomenės 
sporto klubo įsteigtų taurių šie-
met pagal mini rankinio taisy-
kles varžėsi jaunieji rankininkai 
(gim. 2009 m. ir jaunesni). Tur-
nyre dalyvavo šešios koman-
dos: Alytaus SRC, Vilniaus SM 
„Tauras“, Varėnos SM, Utenos 
SC, Kauno „Tauras“ ir Druski-
ninkų SC vaikų rankinio koman-
dos. Turnyrą organizavo ir rėmė 
Lietuvos šaulių sąjunga, Drus-
kininkų savivaldybė, Lietuvos 
kariuomenės sporto klubas, 
Druskininkų vandens parkas. 

Turnyro atidaryme dalyvavo Gie-
driaus Matulionio tėvai, Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 

Grigorienė, Lietuvos šaulių sąjun-
gos vadas atsargos pulkininkas 
leitenantas Gintaras Korizna, Lie-
tuvos kariuomenės sporto klubo 
viršininkas atsargos pulkininkas 
leitenantas Valentinas Mizgaitis, 
buvęs Šaulių sąjungos vadas at-
sargos pulkininkas leitenantas 
Juozas Širvinskas, Lietuvos šau-
lių sąjungos Alytaus apskrities A. 
Juozapavičiaus šaulių rinktinės 
vadas Skirmantas Valatkevičius, 
Druskininkų sporto centro direkto-
rius Vilmantas Matkevičius, šauliai 
ir kiti miesto svečiai. 

Sportininkus ir visus susirinku-
siuosius pasveikinęs mero pava-
duotojas L. Urmanavičius palin-
kėjo visoms komandoms sėkmės 
ir garbingos kovos, padėkojo Lie-
tuvos Šaulių sąjungai bei Lietu-
vos kariuomenei už pastangas, 
kasmet rengiant jaunojo šaulio G. 
Matulionio atminimo rankinio tur-
nyrą. Lietuvos kariuomenės spor-
to klubo viršininkas atsargos pul-

kininkas leitenantas Valentinas 
Mizgaitis turnyre dalyvavusiems 
sportininkams įteikė sportinius 
marškinėlius su turnyro simbolika. 

Susirinkusieji tylos minute pager-
bė G. Matulionio atminimą, o po 
turnyro atidarymo svečiai, lydimi 
jaunųjų šaulių, tradiciškai nuvyko 
į Ratnyčios kapines, kuriose palai-
dotas jaunasis šaulys, ant jo kapo 
padėjo gėlių bei uždegė žvakes.

Turnyre komandos rungtynia-
vo, suskirstytos į du pogrupius 
po tris komandas. Pirmojo pogru-
pio varžybose Vilniaus SM „Tau-
ro“ komanda, 34:21 įveikusi Kauno 
„Tauras“ ir 25:12 Varėnos SM ko-
mandas, pogrupyje iškovojo pirmą-
ją vietą. Kauno „Tauro“ komanda, 
rezultatu 22:7 įveikusi Varėnos SM 
komandą, pogrupyje užsitikrino an-
trąją vietą. Antrojo pogrupio varžy-
bose Utenos SC komanda, 25:19 
įveikusi Druskininkų SC ir 32:9 Aly-
taus SRC komandas, pogrupyje iš-
kovojo pirmą vietą. Druskininkų SC 

komanda, rezultatu 21:13 nugalėju-
si Alytaus SRC komandą, pogrupy-
je užsitikrino antrąją vietą. 

Antrąją varžybų dieną dėl V-VI 
vietų kovojo Varėnos ir Alytaus 
ekipos, kurios pogrupio varžybo-
se buvo iškovojusios trečias vie-
tas. Šias rungtynes rezultatu 34:18 
laimėjo varėniškiai. Dėl III-IV vie-
tų rungtyniavo Kauno ir Druski-
ninkų komandos. Pergalę rezulta-
tu 31:16 šventė ir III vietą turnyre 
iškovojo Kauno „Tauro“ komanda. 
Finale dėl jaunojo šaulio G. Ma-
tulionio atminimo rankinio turnyro 
nugalėtojo vardo aikštelėje susiti-
ko Vilniaus SM „Tauro“ ir Utenos 
SC komandos. Rungtynes rezulta-
tu 37:23 laimėjo ir XVII-ojo jaunojo 
šaulio G. Matulionio atminimo ran-
kinio turnyro nugalėtojais tapo Vil-
niaus rankinio komanda. 

Turnyro uždarymo ir apdovano-
jimo metu dalyvavo Giedriaus tė-
veliai, buvęs Kauno „Granito“ ko-
mandos rankininkas, daugkartinis 

Lietuvos čempionas ir prizininkas, 
olimpinis ir pasaulio čempionas, 
Lietuvos vyrų rankinio rinktinės 
vyr. treneris Valdemaras Novic-
kis, Druskininkų sporto centro di-
rektorius Vilmantas Matkevičius, 
Druskininkų Giedriaus Matulionio 
103 šaulių kuopos vadas Ramū-
nas Šerpatauskas, kurie apdova-
nojo turnyro prizininkus ir geriau-
sius turnyro žaidėjus.  

Druskininkų sporto centro įsteig-
tą prizą geriausiam turnyro varti-
ninkui – vilniečiui Nedui Česnuliui 
– įteikė Valė Matulionienė. Geriau-
sių komandų žaidėjų prizai atite-
ko: Matui Rumčikui (Vilniaus SM 
„Tauras“), Karoliui Narbutui (Kau-
no „Tauras“), Tautvydui Juodžiu-
kynui (Alytaus SRC), Dovydui Bal-
kui (Varėnos SM),  Aisčiui Cibui 
(Utenos SC) ir Emiliui Lukošiūnui 
(Druskininkų SC). 

Druskininkų sporto centro 
informacija

Sporto centro salėje surengtame jau septynioliktame tradiciniame jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyre dėl Lietuvos kariuomenės sporto klubo įsteigtų tau-
rių šiemet pagal mini rankinio taisykles varžėsi jaunieji rankininkai, gimę 2009 m. ir jaunesni/Gintaro Grigo nuotraukos
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Šitas tyrinėjimas ir „žaidimas“ su 
savo vidumi mane veda į priekį. Ir 
tai yra tai, apie ką manęs žmonės 
mėgsta klausinėti ir klausyti – kaip 
padaryti, kad kūnas sušiltų.

Ar tai buvo sunkiausia? Aš žino-
jau, kad taip bus. Norėjau su tuo 
„draugauti“. Ir tai buvo sunkiausia, 
nes tai reikėjo daryti nuo ryto iki 
vakaro. Ir dėl to važiavau. 

– Kaip vis dėlto ištvėrėte tą 
šaltį? Juk regis, visai nesunku, 
važiuojant tokioje temperatū-
roje motociklu, pavyzdžiui, nu-
šalti veidą...

– Jeigu ant kūno gali apsireng-
ti didesnį sluoksnį drabužių, ap-
saugos, tai ant veido – tikrai ne. 
Nosis, tarkime, visada yra arčiau-
siai šalčio. Kai kuriais atvejais to 
šalčio jutiminė temperatūra, va-
žiuojant motociklu 130 km per va-
landą greičiu, buvo ir 75 laipsniai 
šalčio. Bet man pavyko išvengti 
bet kokių nušalimų. 

Kelionės metu naudojau specia-
lius, nuo šalčio saugančius pleis-
trus, tas vietas, kurių apklijuoti 
neįmanoma, – lūpas, nosį – te-
piau vazelinu. Tai man padėjo. O 
rankoms ir kojoms nuolat grėsė 
nušalimai... Bet vienaip ar kitaip, 
„žaisdamas“ su kūno temperatū-
ra, aš išlaviravau.

Galiu patvirtinti, kad mano kūno 
temperatūra niekada nebuvo pa-
kitusi – visada išliko 36 ir daugiau 
laipsnių. 

– Atrodo neįtikimai, tarsi turė-
tumėte super galių...

– Manau, kad mums visiems 
duotos vienodos galimybės. Ne-
laikau savęs turinčiu super galių. 
O savižvalga, vienareikšmiškai, 
padeda laisvėti.

– Nuvykote į tikrai labai at-
šiaurų kraštą. Kokių potyrių 
ten išgyvenote? Kuo nuste-
bino Jakutijos keliai, laukinė 
gamta?

– Pasakoju apie tai ramiu tonu, 
nekurdamas dramos. Bet tai ne-
reiškia, kad viskas buvo lengva. 
Nuo pat pirmos minutės patyrėme 
nuolatinius išbandymus. Išvažia-
vus iš Jakutsko, teko pervažiuoti 
užšalusią Lenos upę ledo keliu. 12 
kilometrų. Ten tilto nėra. Po poros 
dienų lygiai taip pat teko perva-
žiuoti Aldano upę. Beveik keturias 
dienas teko važiuoti tik kalnais – 
apledėjusiais serpentinais, vieto-
mis susiaurėjusiais iki minimumo. 
Sutikdavome kartais ir krovininio 
transporto, o į tarpeklius nukritu-
sios mašinos tik patvirtindavo min-
tį, kaip čia viskas trapu...

Tuo tarpu važiavimas ypatingame 
šaltyje kalnais, ypatingai slidžia ke-
lio danga, kad ir dygliuotomis pa-
dangomis „apautu“ motociklus, 
buvo labai ekstremalus. 

Be to, mes buvome ir ypač nu-
tolusiose vietovėse. Nieko čia ne-
prisišauksi, kad ir kas benutiktų... 
Neretai ir mane lydėjusi komanda 
būdavo gerokai nutolusi... 

Taigi tas mano potyris nelabai ir 
telpa į vieną žodį „ekstremalu“?

– O kokie buvo Jūsų sutikti 
žmonės?

– Žmonės – nuostabūs. Labai 
sėslūs, ramūs. Meilė kraštui, gam-
tai, regis, švyti jų akyse. Paklau-
sus, kaip jie ten gyvena, atsakyda-
vo, kad gyventi galima. Paklausus, 

o kodėl jie ten gyvena, visi, kaip 
susitarę, sakė: „Čia mano namai, 
čia gimiau, todėl ir gyvenu“. 

Jakutija pagal užimamą teritori-
ją 8 kartus didesnė už Vokietiją. 
Ir visoje toje teritorijoje jakutų teli-
kę apie pusė milijono! Įsivaizduo-
kite, kokie atstumai ten tarp gy-
venviečių...

Juk Jakutijoje, tarkime, žmogų 
palaidoti trunka savaitę – paban-
dyk iškasti duobę lede. Jie gyve-
na ten, kur bulvių niekas net ne-
sodina, nes jos tik kartą per 5-6 
metus spėtų užaugti. Pliusinė 
temperatūra būna porą mėnesių 
per metus. Ir iš ekstremalaus šal-
čio temperatūra gali staiga šok-
telėti iki 40 laipsnių su pliusu. O 
naktį vėl nukristi iki nulio.

Kaip galima rasti ar gal net ir ne-
ieškoti savyje motyvacijos ten gy-
venti, kai žmonės gyvena tokioje 
vietoje, kur kartais šimtus kilome-
trų, o kartais ir tūkstantį aplinkui 
nieko nėra – tik gamta? Kasdieną 
valgo arklieną, savaitgaliais  – el-
nieną, o per šventes – vištieną. Dar 
didesnė šventė, jeigu yra kopūstų... 

Prisiminiau, kiek žmonių emigruo-
ja iš Lietuvos, skųsdamiesi, kad čia 
blogai. Ir čia jiems tarsi priešpas-
tatai žmones, kurie gyvena ypatin-
gai blogomis klimato sąlygomis. Ir 
jiems net nekyla mintis kur nors iš-
važiuoti!  Tada visas tas emigraci-
jos fonas tiesiog kelia šypseną. 

– Kaip vietos žmonės vertino 
Jūsų žygį? 

– Ir išvažiuojant iš Jakutsko, ir 
viso žygio metu, ir sugrįžus at-
gal, vietiniai žmonės pirmiausia 
mumis stebėjosi. Jie puikiai žino, 
koks pavojingas gali būti šaltis. 

Dar jie ragino gerai pagalvoti, ar 
verta leistis į žygį motociklu ir kovo-
ti su šalčiu. 

Sakė, kad jau yra matę tokių „drą-
suolių“, kuriems nelabai gerai toks 
sumanymas baigėsi. Kalbėjo, kad 
pirmą dieną nušalsiu veidą, ir vis-
kas tuo pasibaigs. 

Jie ir labai stebėjosi, ir žavėjosi, 
ir tuo pačiu baisėjosi, kaip iš viso 
įmanoma į tokį žygį leistis.

Kai grįžau, teko duoti nemažai 
interviu žiniasklaidai, visi džiau-
gėsi ir dalijosi informacija.

– Tai ten lankantis teko būti ir 
savotišku Lietuvos ambasado-
riumi?

– Tam tikra prasme taip, nes visi 
reportažuose minėjo, kad aš iš 
Lietuvos. 

– O sugrįžus iš ekstremalios 
kelionės teko ir vėl garsinti Lie-
tuvą ir gimtuosius Druskinin-
kus. Jūsų kelione susidomėjo 
BBC žurnalistai, kurie atvyko 
net į Druskininkus, čia jus kal-
bino, filmavo...

– Viso projekto metu būta apie 
160 „išėjimų“ į žiniasklaidą, mani-
mi domėjosi daugiau kaip 60 užsie-
nio medijų. Skirtingų pasaulio šalių 
žurnalistai kalbino. Labai smagu, 
kad pavyko sudominti BBC „Travel“ 
žurnalistus. Jie atvyko į Lietuvą ir į 
Druskininkus. Filmavimas čia truko 
2 dienas. O siužetas bus rodomas 
balandžio viduryje. 

Labai džiaugiuosi, kad tokio ly-
gio televizija susidomėjo mano 
kelione. Smagu, kad jiems patiko 
Druskininkai, ir aš turėjau galimy-
bę bendrauti su jais būtent savo 
gimtajame mieste, o ne Vilniuje ar 
kur nors Anglijoje. 

– Gal jau planuojate kitą ke-
lionę?

– Dar nekalbu apie būsimas ke-
liones. Nemanau, kad nustosiu 
keliavęs ar užsiiminėjęs savižval-
ga. Ir visus kviečiu tai daryti. Juk 
pažinti pasaulį mums vieno gyve-
nimo neužteks. Bet net ir pažinęs 
visą pasaulį, nebūtinai gali pažinti 
save. Savižvalga galima užsiimi-
nėti nuolat, o, važiuojant į pasau-
lį, tą praktiką suaktyvinti. Kažkur 
kažkaip keliausiu...

Kelionė motociklu po šalčio sukaustytą Jakutiją – iššūkis ir pačiam sau
atkelta iš 1 psl.

Ekstremali kelionė Rytų Sibiro tyruose motociklu, spaudžiant 50 laipsnių šalčiui/Egidijaus Babelio nuotrauka

Rytų Sibiro tyruose esančią šalčiausią žmonių apgyvendintą vietovę – Oimiakono kaimą 
– pirmasis motociklu pasiekęs K. Mieliauskas pirmiausia sau pačiam įrodė, kad tai pada-
ryti įmanoma/Egidijaus Pudžiuvelio ir Egidijaus Babelio nuotraukos

Karolis įrodė, kad įmanoma maudytis net tada, kai lauke spaudžia 52 laipsnių šaltis/Egi-
dijaus Pudžiuvelio nuotrauka

Laiko ir kelionių patiktinta komanda: operatorius S. Šuminskas, technikas J. Dzvonkas, 
K. Mieliauskas, fotografas E. Pudžiuvelis, žurnalistas E. Babelis/Asmeninio archyvo nuo-
trauka

Karolio kelione susidomėjo BBC Travel žurnalistai, kurie atvyko jį filmuoti į Druskininkus/
Asmeninio archyvo nuotrauka
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Vasario pabaigoje duris atvėrusi „Menų kalvė“ jau tampa nauju 
Druskininkų kultūros židiniu

Šiuolaikiškas ir modernus 
Amatų centras „Menų kalvė“ 
duris atvėrė vasario mėnesį. 
Šis objektas įrengtas, Druski-
ninkų savivaldybei įgyvendi-
nant projektą „Amatų centro 
„Menų kalvė“ Druskininkuose 
įkūrimas“. Vykdant šį projektą, 
rekonstruotas senas buvusios 
viešosios pirties pastatas ir 
pritaikytas kultūros bei eduka-
cinei veiklai. Rekonstrukcijos 
metu įrengta parodų salė ir 
patalpos kūrybinėms dirbtu-
vėms, kuriose vaizduojamojo 
ir taikomojo meno kūrėjai bei 
amatininkai turi galimybę dirbti 

ir rengti pažintines edukacines 
programas. 

Amatų centras – universali kū-
rybinė erdvė, kurioje po vienu 
stogu atvirose dirbtuvėse susi-
būrė ir profesionalūs dailininkai, ir 
tautodailininkai, o visi norintieji jų 
veiklą gali pamatyti iš arti. Amatų 
centre šiuo metu eksponuojama 
bendra druskininkiečių menininkų 
kūrybos darbų paroda, planuojami 
plenerai, kūrybinės stovyklos, me-
ninės akcijos. Čia taip pat bus ga-
lima įsigyti ir rankų darbo gaminių 
bei autorinių meno kūrinių. 

„Tikiuosi, kad druskininkiečiams 
ir miesto svečiams Amatų centras 

taps puikia kūrybiško laisvalai-
kio užimtumo erdve. Manau, kad 
kūryba yra svarbi kiekvieno žmo-
gaus gyvenime, nes ji – lyg žmo-
giškojo bendravimo būdas. Kurti 
norisi, kai jaučiame daug galimy-
bių ir norime jas parodyti kitiems. 
Ne veltui sakoma, kad žmogus be 
kūrybos – kaip medis be lapų...“, 
– sakė Amatų centro veiklos koor-
dinatorė Ingrida Griniūtė.

Po Amatų centro „Menų 
kalvė“ stogu susibūrę kūrė-
jai taip pat džiaugiasi naujo-
mis ten įkurtomis dirbtuvė-
lėmis, kuriose rado erdvės 
saviraiškai.

Odininkė Viltė Gudzinskienė 
savo kelią į „Menų kalvę“ apibū-
dino trumpai – „Viskam savas 
laikas, arba svajok atsargiai“.

Ji nuo vaikystės domėjosi 
mada, tiesiog kaip magnetas 
traukė kūrybiniai darbai. Tačiau, 
kaip daugeliui nutinka, pasirinko 
tą specialybę, kuri buvo „ant 

bangos”. „Bet kūrybingumas 
niekur neišnyko, dirbdama skolų 
išieškojimo srityje, vis ieškojau 
„savęs”. Fotografija, floristika, 
vizažo mokymai, dekupažas, vė-
riniai, siuvimas… Ko tik nebuvau 
išbandžiusi. Kai žmonės manęs 
paklausdavo, kokia yra mano 
svajonė, atsakydavau, jog tai 

– rankų darbo išskirtinių gaminių 
parduotuvėlė kurortiniame mies-
telyje, kuri būtų padalinta į dvi da-
lis: vienoje – parduotuvė, kitoje, 
atskirtoje tik stiklu, – mano dirbtu-
vės. Visada norėjau, kad žmonės 
galėtų susipažinti su darbo speci-
fika ir matytų, jog tai – tikrai rankų 
darbo gaminiai, – prisiminė Viltė.  
– Kartą, geriant kavą ir vaikštant 
su sese Kauno senamiestyje, 
pamačiau antikvarinę rankinę. Ji 
buvo nepakartojama, nepaisant 
jos „pensinio amžiaus“ – kokybiška 
oda su amžiumi tik gražėja… Ir tą 
akimirką supratau – tai mano ke-
lias. Nuo to momento visi žingsniai 
buvo sudėlioti taip, kad pasiekčiau 
savo tikslą.. Išėjau iš darbo biure, 
išvykau mokytis, po mažą žings-
nelį pradėjau gaminti odinius ga-
minius.. Ir štai, aš čia, Druskininkų 
„Menų kalvėje”, kurioje viskas taip, 
kaip kažkada svajojau. Ir dirbtuvės, 
ir parduotuvėlė, net ir tas stiklas... 
Viskam ateina savas laikas ir sva-
jonės pildosi...“

Keramikė Indrė Svirskaitė 
sako, kad „Menų kalvė“ mieste, 
kuriame yra tiek nuostabių me-
nininkų, kūrėjų ir dailininkų, – ti-
krai išskirtinė vieta. Ir ne vien tik 
amatininkams, bet ir vietiniams 
žmonėms, miesto lankytojams: 
„Šitokia nuostabi ir didelė gale-
rija! Ne kiekviename tokio dy-
džio mieste išvis tokią galima 
būtų rasti. Labai džiaugiuosi 
galimybe savo keramikos veiklą 
pradėti čia.

Prieš aštuonerius metus, ke-
liaudama po Norvegiją ir Šve-
diją, viename mažo miestelio 
senamiestyje užklydau, kaip 
tuomet maniau, į parduotuvę. 
Tačiau, atidarius duris, nuste-
bino vaizdas. Pamačiau, kad 
viduje esanti moteris nėra tik 
pardavėja. Pasirodo, užsukau 
į keramikės studiją, kur vienoje 
patalpos pusėje dailiai išrikiuoti 
puikavosi jos indų kolekcijos 

kūriniai, o likusi dalis buvo 
skirta edukacijoms bei jos kū-
rybai. Pati keramikė tuo metu, 
kai šnekučiavosi su mumis, 
neatsitraukdama nuo proceso 
toliau klijavo savo puodeliams 
ąseles. Tą vaizdą aš ilgai nešio-
jausi savyje, galvodama, kaip 
iš tikrųjų gražu stebėti kūrėją ir 
kaip per visus industrializacijos 
laikus mes atsisakėme matyti 
amatininką savo darbo erdvėje, 
o meno dirbinius apžiūrime tik 
dailiose, švariai nublizgintose 
parduotuvėse. Tą ryšį reikia 
mokytis susikurti iš naujo, ne-
besijausti nepatogiai, užsukant į 
atviras dirbtuves, nebijoti užeiti 
pakalbinti kuriančio žmogaus. O 
gal net prisėsti, pabandyti kažką 
pasidaryti ir savomis rankomis. 
Tad labai noriu, kad ši erdvė 
būtų vieta, kurioje žmonės galės 
dalintis savo žiniomis, idėjomis 
ir meile darbui.“

Tapyba ant šilko užsiimanti 
Rūta Burbulė prisiminė, kad 
jos kelias į meno pasaulį prasi-
dėjo labai seniai, kai ją, dar vi-
sai mažą, tėvai nuvedė į menų 
būrelį: „Taip visą gyvenimą ir 
likau prie to – viena dailės mo-
kykla keitė kitą, visi diplomi-
niai ir baigiamieji darbai buvo 
tapybos specialybės. O šilko 
tapyba atsirado, gimus dukrai, 
jau daugiau nei prieš dešim-
tmetį. Man ši sritis buvo ir yra 
labai įdomi. Neįtikėtinas jaus-
mas, liejant spalvas ant šilko! 
Todėl labai daug gilinausi, bai-
giau įvairiausius kursus, mo-
kymus ir daug dirbau. Viską 
išbandžiau praktiškai, nutapiau 
kelis tūkstančius šalikėlių. Įver-
tinus mano sukauptas žinias, 
buvau išrinkta Šilko tapybos 
asociacijos prezidente.

O prieš pusę metų mano gy-
venimas pasikeitė, persikraus-
čiau gyventi į Druskininkus. 
Įsirengiau dirbtuves Amatų 

centre „Menų kalvė“, jose 
bandysiu įgyvendinti naujus 
sumanymus. Kursiu suknelių 
kolekcijas, tapysiu paveikslus, 
šalikėlius, dalyvausiu ir dides-
niuose projektuose. Taip pat 
vesiu edukacinius užsiėmimus, 
visus norinčius supažindinsiu 
su savo sritimi, parodysiu, bei 
leisiu patiems išbandyti tapybą 
ant šilko. 

Manau, tapyti ant šilko gali 
kiekvienas, nuoširdžiai to no-
rintis. Net ir neturint piešimo, 
kompozicijos ar spalvų mai-
šymo pagrindų, galima nusilieti 
labai gražų šalikėlį, vien pasi-
rinkus kelias spalvas ir leidžiant 
joms tekėti per šilką. O pabars-
čius druska, susikuria labai 
gražūs raštai. Ir tam nereikia 
baigti jokių meninių mokslų. Į 
tai galima žiūrėti, kaip į atsipa-
laidavimo būdą, savirealizaciją. 
Todėl lauksiu visų, norinčių su-
sipažinti su šiuo menu ar įsigyti 
mano sukurtų darbų.“

Po Amatų centro „Menų kalvė“ stogu susibūrę kūrėjai taip pat džiaugiasi naujomis ten įkurtomis dirbtuvėlėmis, kuriose rado erdvės sa-
viraiškai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Giedriaus Bociso, ku-
riančio autorinę juvelyriką, 

profesinė patirtis prasidėjo 
nuo 1993 metų. Įmonę įkūrė 

2003 m. metais, norėdamas 
erdvės saviraiškai, įgyvendinti 
savo idėjas ir netradicinius 
sprendimus.

„Mano tikslas yra kurti grožį 
ir juo dalintis. Noriu populia-
rinti šią meno sritį, o naujajame 
amatų centre „Menų kalvė“ 
kaip tik labai patogu tai įgyven-
dinti – čia esi matomas ir len-
gvai pasiekiamas. Kartu man 
tai yra iššūkis. Teks plačiai at-
siverti, daug komunikuoti, mo-
kyti ir dalintis patirtimi. Tikiuosi, 
tokia praktika pasiteisins ir čia 
būsiu naudingas“, –  mintimis 
dalijosi „Menų kalvėje“ besiku-
riantis Giedrius.
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Akvarelės technika kurianti 
Ugnė Vitonytė piešti pradėjo, 
būdama dar visai maža. Galė-
davo  piešti valandų valandas, 
be pertraukos. Piešdavo darže-
lyje vietoj pietų miego, moky-
kloje – per pamokas sąsiuvinio 
paraštėse. Paprastus daiktus 
norėdavo pagražinti, paversti 
juos išskirtiniais. Lankė dailės 

mokyklą, kurioje išmoko pa-
grindinių piešimo principų. 
Savarankiškai mokėsi siūti, 
megzti, velti, dekoruoti deku-
pažu ir įvairiausių kitokių rank-
darbių. Baigusi mokyklą įstojo 
į Vilniaus dailės akademiją, 
pasirinko interjero dizaino stu-
dijas. Sėkmingai jas baigusi, 
grįžo į Druskininkus. 

„Įkvėpta namų, prisiminiau 
mylimą akvarelės techniką. Į 
kūrybą pasinėrėme kartu su 
mama. Anksčiau piešėme sau, 
tai buvo lyg meditacija ar hobis. 
Nedideli akvarelės piešinėliai 
kaupdavosi stalčiuose, kartais 
tapdavo jaukiu sveikinimo atvi-
ruku artimiems žmonėms. Ta-
čiau, pastebėję, kad mūsų maži 
akvarelės lašeliai, nugulę ant 
popieriaus, kelia džiaugsmą ne 
tik mums, pradėjome savo kū-
rybos lašais dalintis su visais. 
Pasislėpėme po slapyvardžiu 
„Kapt“ ir savo sukurtas atviru-
tes, paveikslus bei kitas meniš-
kas smulkmenas ėmėme par-
davinėti mugėse. 

Sužinojusi apie naują amatų 
centrą „Menų kalvė“, supra-
tau, kad tai puiki galimybė dar 
plačiau parodyti savo kūrybą, 
suteikti žmonėms galimybę 
ne tik pamatyti galutinį meno 
kūrinį, bet ir išvysti procesą ar 
netgi pačiam pajusti kūrybos 
džiaugsmą mano vedamoje 
edukacijoje“, – apie su „Menų 
kalve“ susijusius planus pasa-
kojo Ugnė. 

Amatų centre „Menų kalvė“ 
dirbtuvėlę įkūręs menininkas 
Deividas Sinkevičius džiau-
giasi, kad nuo šiol jis dirbs ne 
vienas, o drauge su puikių me-
nininkų kolektyvu: „Labai džiau-
giuosi naujomis „Menų kalvės“ 
erdvėmis, kurios atveria puikias 

galimybes saviraiškai ir įvai-
rioms veikloms. 

Nauja „Menų kalvės“ aplinka 
man suteikia dar daugiau mo-
tyvacijos kurti ir čia pat ekspo-
nuoti sukurtus darbus. Kai matai 
atsiveriančias galimybes, ta kū-
rybinė energija tarsi plūste už-
plūsta, „užsikuria“ dar galinges-
nis vidinis variklis. Juk kūrėjui 
daug reiškia aplinka, kurioje gali 
bendrauti ir su bendraminčiais, ir 
su lankytojais. 

Į „Menų kalvėje” veikiančias 
mano dirbtuvėles planuoju pa-
kviesti lankytojus, su kuriais 
drauge improvizuosime, kursime 
meninius darbelius, panaudojant 
kartoną, rėmelį ir vienokią ar 
kitokią jiems patikusią detalę iš 
supančios aplinkos – kad ir pa-
prasčiausią kankorėžį.“

Svarbus ir žmonių susidomė-
jimas, pagyrimas, paskatinimas. 
Tai ir irgi skatina judėti pirmyn.“ 

Senąjį lietuvių amatą – au-
dimą – pasirinkusi Laima Griš-
kevičienė „Menų kalvėje“ įkūrė 
Audimo dirbtuvėles. 

„Vyresnės kartos žmonės dar 
prisimena turbūt kiekvienuose 

namuose stovėjusias audimo 
stakles, prie kurių dienas ir 
vakarus leisdavo šeimos mo-
terys. Gaila, tačiau pamažu 
blėso šimtmečius puoselėtos 
šio amato tradicijos. Išsaugoti 

senovinius lietuviškus amatus 
labai svarbu, nes čia mūsų 
šaknys, mūsų praeitis. Sie-
kiu atgaivinti anų laikų lietuvių 
liaudies tradicijas bei populia-
rinti jas tarp įvairaus amžiaus 
žmonių. Tuo tikslu amatų cen-
tre „Menų kalvė“ audimo dirb-
tuvėje vyks dvi edukacinės 
programos „Vienas bumbulas 
– daugybė pritaikymų“ ir „ Atei-
tis iš praeities“. Pirmosios pro-
gramos metu aptarsime įvairias 
bumbulų pritaikymo galimybes 
ir pasigaminsime bumbulą iš 
siūlų. Vykstant antrai edukaci-
nei programai, pažinsime se-
nąjį amatą – audimą – gyvai, 
turėsime galimybę patys austi 
grindų taką. Dėkoju visiems, 
kurie prisidėjo prie audimo 
amato atgimimo  tradicijų puo-
selėjimo. Mielai kviečiu visus 
užsukti į audimo dirbtuves, 
pabendrauti, pasidalinti gerąja 
patirtimi, išbandyti amatą ir 
gerai praleisti laiką“, – išmė-
ginti „Menų kalvėje“ rengiamas 
edukacines programas kviečia 
Laima. 

Lankytojų laukia atviros meni-
ninkų dirbtuvės

Amatų centras „Menų kalvė“ 
kviečia druskininkiečius ir miesto 
svečius į atviras dirbtuves. Atvi-
ros dirbtuvės – tai puiki galimybė 
susipažinti su kurorte kuriančiais 
menininkais, iš arti pamatyti kū-
rybos procesą,  pažinti skirtingus 
vaizduojamojo, taikomojo meno 
bei dailiųjų amatų raiškos būdus, 
priemones, technikas ir techno-
logijas. Amatų centre kuriantys 
menininkai rengia ir edukacinius 
užsiėmimus, kurių metu lanky-
tojai gali daugiau sužinoti apie 
konkretų amatą, išmokti patys 
pasigaminti mažesnį ar didesnį 
dirbinį. 

Lankytojai laukiami šiose 
dirbtuvėse:

Keramikos (edukacinių užsiė-
mimų registracija tel. 8 686 15814)

II, III – 11.00-18.00 val.
IV –11.00-17.00 val.
Tapybos ant šilko (edukacinių 

užsiėmimų registracija tel. 8 601 
93513)

II, IV – 12.00-18.00 val.
V – 15.00-19.00 val.
VII – 12.00 -16.00 val.
Akvarelės liejimo ir grafi-

kos (edukacinių užsiėmimų 

registracija tel. 8 696 03580) 
II, III – 12.00-19.00 val.
IV – 12.00-18.00 val.
Tapybos (edukacinių užsiėmimų 

registracija tel. 8 699 89857)  
II, III, IV, V – 13.00-17.00 val.
VI – 11.00-15.00 val.
Natūralios odos gaminių (edu-

kacinių užsiėmimų registracija tel. 
8 640 36899)

II – 14.00-18.30 val.
III, IV – 12.30-18.00 val.
V – 11.00-15.30 val.
Audimo (edukacinių užsiėmimų 

registracija tel.  8 620 39561)
III, IV – 11.00-19.00 val.
VI – 15.00-19.00 val.
Juvelyrikos (edukacinių 

užsiėmimų registracija tel. 8 699 
67354)

II,III,IV,V – 13.00-18.00 val.

Projektas įgyvendintas pagal 
2014–2020 metų Europos Są-
jungos fondų investicijų veiksmų 
programos 7 prioriteto „Kokybiško 
užimtumo ir dalyvavimo darbo rin-
koje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-
R-903 priemonę „Pereinamojo 
laikotarpio tikslinių teritorijų vysty-
mas. II. 

Bendra projekto vertė – 904 000 
Eur, iš jų Europos regioninės plėtros 
fondo lėšos – 283 504 Eur, Valsty-
bės biudžeto lėšos – 25 015 Eur.

Užsakymo Nr.: MDR-197-001

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 1 d.  10 val. bus pakartotinai atliekami UAB 
„Upėsnis“ priklausančio žemės sklypo, kad. Nr. 3865/0007:111, esančio Latežerio k., 
Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. 
Kviečiame gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 3865/0007:155) bendrasavininką A. S. (kad. 
Nr. 3865/0007:83) savininkę O. B. dalyvauti, ženklinant žemės sklypo ribas.
Darbus atliks UAB „Hanis“, adresas: Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, 
el. paštas: uab.hanis@gmail.com 
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KONSULTACIJŲ BANKAS
Savaitraštis „Mano Druskinin-

kai“ jau yra informavęs skai-
tytojus, kad Druskininkų savi-
valdybė ir UAB „Druskininkų 
komunalinis ūkis“ yra pasirengę 
nemokamai padėti žmonėms, 
neturintiems galimybių atvežti 
atliekų į jų surinkimo aikšteles.

Sulaukėme Šv. Jokūbo gatvės 
gyventojo klausimo, ar yra ga-
limybė nemokamai išvežti pri-
vataus namo kieme nugenėtų 
obelų šakas, tinkamas biokurui?

Yra ir daugiau žmonių, ku-
riems rūpi aplinka, kurioje gy-
vena, ir kuriems kyla klausimų, 
kokie yra geriausi ir pigiausi tei-
sėti būdai atsikratyti statybinė-
mis, stambiosiomis ir kitomis 
atliekomis? 

Druskininkų savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specia-
listė Agnė Baranauskaitė in-
formuoja, kokias atliekas ir 
kokiems gyventojams galima 
padėti išvežti atliekas nemo-
kamai ar už simbolinį mokestį, 
kiek kainuoja gyventojams, 
tarkime, statybinių atliekų 
išvežimas.

Druskininkai – gražėjantis ir at-
sinaujinantis miestas kurortas. 
Jame nuolatos atliekamos namų 
ir butų renovacijos, remontai, 
tvarkomi pastatų interjerai bei gy-
venamoji aplinka. Pabaigus šiuos 
darbus, neišvengiamai lieka įvai-
riausių statybinių atliekų, senų 
baldų, langų, durų, kilimų, radiato-
rių, vaikiškų vėžimėlių, kitų nerei-
kalingų daiktų. 

Dar vis pasitaiko atvejų, kai šios 
atliekos nukloja daugiabučių kie-
muose esančias pusiau požemi-
nių konteinerių atliekų surinkimo 

aikšteles ir sukelia nepatogumų 
aplinkiniams, teršia gamtą, gadina 
estetinį aplinkos vaizdą. Svarbu 
pažymėti, kad atliekų metimas ar 
palikimas konteinerių aikštelėse 
šalia daugiabučių, o taip pat ir 
esančiose šalia kapinių, pamiškių, 
paežerių ir kitose vietose, yra ne-
leistinas atliekų atsikratymo būdas. 

Tiems, kurie nebenori gyventi 
kaip prieš du dešimtmečius ir vežti 
atliekas į pamiškes ar nakčia nešti 
prie atliekų konteinerių, kyla klau-
simų – kur dėti statybines, stam-
biąsias ir kitas atliekas, kokie yra 
geriausi ir pigiausi teisėti būdai 
jomis atsikratyti?

Pats teisingiausias būdas, ne-
darantis žalos aplinkai ir būsto 
savininko piniginei, – nuvežti 
atliekas į specialias stambiųjų 
bei kitų atliekų surinkimo aikš-
teles Druskininkuose (Gardino 
g. 100-102) arba Vytauto g. 

57A, Leipalingio mstl. Į minė-
tas aikšteles iš gyventojų nemo-
kamai priimamos stambiosios 
(baldai, buities technika ir pan.), 
statybinės (išskyrus šiferį) ir ža-
liosios atliekos, plastikinės, meta-
linės, stiklinės pakuotės, buitiniai 
elektros ir elektronikos prietaisai 
(šaldytuvai, siurbliai, elektrinės 
ir dujinės viryklės, televizoriai 
ir kita), automobilių padangos, 
plastikinės bei metalinės detalės, 
akumuliatoriai ir kita, žaliosios 
atliekos; visų rūšių pavojingos 
atliekos: dažai, lakai, skiedikliai 
ir jais užteršta tara, atidirbti te-
palai bei skysčiai, dienos šviesos 
lempos, pesticidai bei kitos pa-
vojingos atliekos, kurios gali tu-
rėti neigiamą poveikį aplinkai bei 
žmonių sveikatai. Labai prašome 
gyventojų būti atsakingais ir vežti 
tokias atliekas į stambiųjų bei 
kitų atliekų surinkimo aikšteles 

Druskininkuose (Gardino g. 100-
102) arba Leipalingyje. 

Druskininkų savivaldybė ir UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“ 
yra pasirengę nemokamai padėti 
žmonėms, neturintiems galimybių 
atvežti atliekų į specialias surin-
kimo aikšteles šiais būdais: 
•	 Garbaus amžiaus ar 

neįgalūs žmonės, gyvenantys 
seniūnijose ir neturintys galimy-
bių išvežti stambiąsias atliekas 
(lova, stalas, fotelis, šaldytuvas, 
viryklė ir pan.), gali kreiptis į UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“. 
Užsiregistravus ir suderinus laiką, 
į namus atvyks specialistai, kurie 
minėtas atliekas išveš nemoka-
mai. Dėl išsamesnės informa-
cijos kreiptis į atliekų tvarkymo 
specialistę Jurgitą Vaicekelio-
nytę tel.: (8 313) 51405 arba el. 
paštu: ekologas@dku.lt
•	 Prireikus stambiųjų, 

statybinių ar žaliųjų atliekų išve-
žimo paslaugos, taip pat galima 
kreiptis į minėtą bendrovę (pa-
slaugos kaina svyruoja nuo 20 
iki 60 Eur + PVM, atsižvelgiant į 
tai, kur yra atliekų paėmimo vieta, 
atliekų kiekis ir pan.), kokia trans-
porto priemonė bus reikalinga, 
ar patys žmonės sukraus atlie-
kas, ar bus reikalinga pakrovimo 
paslauga.
•	 Taip pat primename, 

kad žaliąsias sodo, daržo, vejų 
atliekas (nupjautos žolės, daržo-
vių, lapus, medžių šakas, krūmus 
obuolius, daržininkystės atliekas, 
giles, kankorėžius, spyglius) PRI-
VALOMA TVARKYTI PATIEMS: 
kompostuoti, šerti gyvuliams, pa-
naudoti energijai gauti ar pristatyti 
į organinių atliekų kompostavimo 
aikštelę, esančią Gardino g. 100, 
Druskininkai. Šios atliekos iš 
gyventojų aikštelėje priimamos 
nemokamai!
•	 Žmonės gali nemokamai 

pasinaudoti specialiai didelėms 
ar kitoms atliekoms gabenti skirta 
automobilio priekaba. Priekaba yra 
Druskininkuose, Gardino g. 102 
esančioje stambiųjų ir kitų atliekų 
surinkimo aikštelėje. Išsinuomoda-
mas priekabą, gyventojas su Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo cen-
tro atstovu turi pasirašyti sutartį, 
kuria įsipareigoja grąžinti priekabą 
nustatytu laiku ir tokios pačios 
techninės būklės, kokios ją gavo. 
Priekaba gyventojams nemokamai 
nuomojama dviem valandoms.

Dėkojame visiems atsakingai 
atliekas tvarkantiems ir rūšiuojan-
tiems gyventojams!

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

Daugiabučių namų kiemuose esančias pusiau požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikšteles nuklojusios atliekos sukelia nepatogumų 
aplinkiniams, teršia gamtą, gadina estetinį aplinkos vaizdą. Ar taip šiukšles paliekantys gyventojai patys norėtų matyti tokį vaizdą pro savo 
langus?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Nauja Druskininkų tinklinio karta sėkmingai varžosi šalies 
tinklinio čempionate

Dvi Druskininkų sporto centro 
mergaičių, gimusių 2007 m. ir vė-
liau, tinklinio komandos dalyvau-
ja 2019 metų Lietuvos U13 mini 
tinklinio čempionate. Jau sužais-
ti du šio čempionato turai. 

Vasario 15-17 dienomis mūsų 
tinklininkės dalyvavo Jonavoje or-
ganizuotame ture, kur susitiko su 
mergaičių tinklinio komandomis iš 
Kauno, Jonavos, Alytaus ir Gargž-
dų. Druskininkų pirmoji komanda 
šiame ture patyrė vos vieną pra-
laimėjimą, nusileido šeimininkėms 
– Jonavos sportininkėms. O Drus-
kininkų antrajai komandai pavyko 
įveikti visas šio turo varžoves.

Antras šio čempionato turas 
surengtas kovo 15-17 dienomis 
Druskininkuose. Į „Ryto“ gimnazi-
jos sporto salę sugužėjo koman-
dos iš Vilniaus, Kauno, Kelmės, 
Joniškio ir Mažeikių. Abi druski-
ninkiečių komandos, nusileidę tik 
Kelmės tinklininkėms, įveikė vi-
sas likusias varžoves.

„Čempionato turnyrinėje lentelė-
je atrodome neblogai, esame tre-
čioje ir ketvirtoje turnyrinių lente-
lių eilutėse. Be to, varžomės su 
tokių miestų komandomis, kurio-
se mergaičių tinklinis yra tradiciš-
kai stiprus ir labai populiarus. Ta-
čiau po paskutinio turo rungtynių 
užduočių namų darbams gavome 
su kaupu. Tolimesni rezultatai pri-
klausys nuo to, kaip dirbsime tre-
niruočių metu ir kaip žaidėjoms 
pavyks įvykdyti trenerio nustaty-
tą žaidimo planą bei susitvarky-
ti su varžybų jauduliu. Labai bus 
svarbu, kurie žaidėjų prioritetai 

bus aukštesni asmeniniai ar ko-
mandiniai. Viskas mūsų rankose,“ 
– pasakojo Druskininkų tinklinin-
kių treneris Edgaras Suchanekas.

Druskininkų pirmajai komandai 
atstovauja Mėta Balkaitytė, Eivi-
na Murauskaitė, Ieva Volkovaitė 

ir Gabrielė Suchanekaitė. Druski-
ninkų antrajai komandai atstovau-
ja Viltė Jakavonytė, Justina Plu-
kytė, Simona Čaplikaitė ir Justina 
Žakauskaitė. 

Besirengdamos kitam čempio-
nato turui, druskininkietės tinkli-

ninkės kovo 22-24 dienomis iš-
vyks į Gdanską (Lenkija), kuriame 
dalyvaus tarptautiniame tinklinio 
turnyre ir varžysis su komando-
mis iš Lenkijos, Čekijos, Vokieti-
jos, Rusijos ir Baltarusijos.

Visuomet salėje laukiame, ryž-

tingų, valingų ir siekiančių tikslo 
mergaičių, gimusių 2007 metais ir 
vėliau, norinčių sustiprėti ir prisi-
jungti prie mūsų komandos.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Antrojo čempionato turo rungtynėse, kovo 15-17 dienomis surengtose Druskininkų Į „Ryto“ gimnazijos sporto salėje virė tinklinio aistros. Dešinėje – jaunosios Druskininkų tinklinin-
kės: J. Plukytė, S. Čaplikaitė ir V. Jakavonytė/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka
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Skelbiama atranka Druskininkų kultūros centro 
Raštinės administratorės (-iaus) pareigoms užimti
Darbo pobūdis:
Dokumentų ruošimas, administravimas, saugojimas ir archyvavimas; Raš-

tinės veiklos organizavimas ir priežiūra, korespondencijos valdymas ir admi-
nistravimas; personalo priėmimo, atleidimo, pareiginių nuostatų ir kitų, su 
personalu susijusių, dokumentų ruošimas; pagalba, rengiant pranešimus 
spaudai, socialinėms platformoms.

Reikalavimai:
Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio baka-

lauro kvalifikaciniu laipsniu; raštvedybos išmanymas; puikus lietuvių ir anglų 
kalbos mokėjimas (žodžiu ir raštu); puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS 
Word, Excel, PowerPoint programomis); labai geri komunikacijos ir organi-
zaciniai gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai; pozityvumas, atsakingumas, 
kruopštumas, pareigingumas.

Privalumai: Panaši darbo patirtis, aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
buhalterinės apskaitos išmanymas, lenkų kalbos žinios. 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2019 m. 
kovo 28 d. 14.00 val.-17.00 val. Druskininkų kultūros centro II aukšte, 5 kab., 
Vilniaus al.24, Druskininkai, arba atsiųsti el. p.: 

direktorius@druskininkukulturoscentras.lt
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Kitus kvalifikaciją liudijančius dokumentus.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus pakviesti tik at-

rinkti pretendentai. 
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 58106
El. p.: direktorius@druskininkukulturoscentras.lt

Skelbiama atranka Druskininkų kultūros centro 
Ūkio priežiūros vyr. specialisto pareigoms užimti
Darbo pobūdis:
Planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkinę kultūros centro veiklą: koordinuo-

ti renginių organizavimo paruošiamuosius darbus, įstaigos turto įsigijimą ir 
naudojimą bei priežiūrą; kontroliuoti įstaigos įrangos naudojimą, techninę bū-
klę; darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis; ūkio personalo darbą 
ir šių darbuotojų veiklos stebėseną; užtikrinti civilinės ir priešgaisrinės sau-
gos, higienos bei sanitarijos įgyvendinimą, darbų saugos bei darbuotojų sau-
gos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje. Galimas darbas savaitgaliais 
ir švenčių dienomis.

Reikalavimai:
Turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu; patirtis ir išmanymas pastatų ūkio valdymo ir priežiū-
ros srityje; geri organizaciniai ir komandiniai įgūdžiai; geri darbo kompiuteriu 
įgūdžiai; komunikabilumas, sąžiningumas ir atsakingumas; B kategorijos vai-
ruotojo pažymėjimas.

Privalumai: Panaši darbo patirtis, užsienio kalbų žinojimas (anglų, lenkų).

Dokumentai priimami nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2019 m. kovo 28 d. 
darbo dienomis 14.00 val.-17.00 val. Druskininkų kultūros centro II aukšte, 5 
kab., Vilniaus al. 24, Druskininkai, arba atsiųsti el. p.: direktorius@druskinin-
kukulturoscentras.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Kitus kvalifikaciją liudijančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus pakviesti tik at-
rinkti pretendentai. 

Telefonas pasiteirauti: (8 313) 58106
El. p.: direktorius@druskininkukulturoscentras.lt

Sėkmingi jaunųjų Druskininkų kalnų slidininkų startai
Kovo 11-16 dienomis Suomijos 

slidinėjimo kurorte Pyha organi-
zuotas Baltijos šalių kalnų slidinėji-
mo 3-iasis (finalinis) etapas, kuria-
me dalyvavo ir vienintelė komanda 
iš Lietuvos – Snow Arena racing 
Team/Druskininkų sporto centro 
komanda. Pirmasis Baltijos šalių 
taurės etapas surengtas 2018-ųjų 
lapkritį Druskininkų „Snow Areno-
je“, 2-asis – 2019-ųjų kovą Sigul-
doje (Latvija). Varžybas organiza-
vo Latvijos slidinėjimo federacija 
kartu su kalnų slidinėjimo kurortais, 
kuriuose vykdomi varžybų startai. 
Džiugu, kad iš varžybų visi druski-
ninkiečiai grįžo su apdovanojimais.

Pirmąją varžybų dieną varžybos 
vyko „Super G“ (slalomo milžino) ir 
„Alpių dvikovės“ rungtyse. „Super 
G“ rungtyje iš karto nustebino Ne-
ringa Stepanauskaitė, nugalėjusi 
U12 (mergaičių iki 12 metų) grupė-
je. Milena Juodeškaitė toje pačio-
je grupėje užėmė 13-ą vietą, o Lie-
pa Karlonaitė U14 grupėje – 9-ąją. 
Džiugino ir berniukai: Nojus Užku-
raitis U12 grupėje užėmė 5-ąją vie-
tą, o Medas Dobelinskas U14 gru-

pėje – 6-ąją vietą.
Tą pačią dieną organizuotos ir 

„Alpių dvikovės“ varžybos, kurio-
se varžytasi „Super G“ ir „Slalo-
mo“ rungtyse (skaičiuojamas dviejų 
rungčių suminis laikas). Čia L. Kar-
lonaitė savo grupėje iškovojo 2-ąją 

vietą. U12 grupėje N. Stepanaus-
kaitė užėmė 5-ąją vietą, o M. Juo-
deškaitė liko 11. 

N. Užkuraitis savo grupėje ir vėl 
iškovojo 5-ąją vietą.

Antrąją dieną varžybos surengtos 
„Slalomo milžino“ (giganto) rungty-
je, kurioje Neringa užėmė 4-ąją vie-
tą U12 grupėje, Milena liko 11, o Lie-
pa savo grupėje – 9.

Trečiąją dieną varžybos vyko „Lie-
tuviškojo“ „Slalomo“ rungtyje (SG ir 
GS Lietuvoje treniruotis beveik nėra 
jokių galimybių, na, o slalomo var-
žyboms yra puikios galimybės vi-
sus metus ruoštis „Snow Arenoje“). 

Čia puikiai pasirodė N. Užkuraitis, iš-
kovojęs 2-ąją vietą. U12 grupėje Ne-
ringa užėmė 5-ąją vietą, o Milena – 
8-ąją. Po puikaus pirmo bandymo 
Liepa parodė geriausią laiką iš visų 
mergaičių amžiaus grupių, bet antra-
jame bandyme jai pritrūko sėkmės, ir 
sportininkė buvo diskvalifikuota.

Paskutiniąją varžybų dieną sporti-
ninkai varžėsi „Paralelinio slalomo“ 
rungtyje, į kurią po kvalifikacinių 
varžybų atrenkama po stipriausius 
8 sportininkus grupėse. Čia ge-
riausiai sekėsi Milenai, iškovojusiai 
5-ąją vietą.

Baltijos šalių taurės varžybose 
Pyhoje visose amžiaus grupėse daly-
vavo 150 dalyvių iš 5 šalių – Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos ir Rusijos. 
Džiugu, kad varžybose apdovanoja-

mi 6 stipriausieji, tad visi komandos 
dalyviai užėmė prizines vietas. 

Pyhoje taip pat paaiškėjo ir sumi-
niai varžybų rezultatai. N. Stepa-
nauskaitė iškovojo 3 vietą (U12 am-
žiaus grupėje), L. Karlonaitė – 4, N. 
Užkuraitis –7, M. Juodeškaitė – 10, 
o M. Dobelinskas –13.

Sveikiname šauniuosius Snow 
Arena Racing Team/Druskininkų 
sporto centro komandos sportinin-
kus, kurie puikiai pasirodė varžybo-
se. Taip pat dėkojame sportininkų 
tėveliams, „Snow Arenai“, Druski-
ninkų sporto centrui, treneriui Niko-
lajui Arcybishevui už pasiektus pui-
kius rezultatus Suomijoje!

Druskininkų sporto centro 
informacija

Suomijos slidinėjimo kurorte Pyha organizuotame Baltijos šalių kalnų slidinėjimo finalinia-
me etape dalyvavo ir vienintelė komanda iš Lietuvos – Snow Arena racing Team/Druskinin-
kų sporto centro slidininkai/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

M. Dobelinskas U14 grupėje iškovojo 6-ąją vietą/Druskininkų sporto centro archy-
vo nuotrauka
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Druskininkų „Bočiai“ – aktyvūs renginių dalyviai
Laimutė Radinienė,
„Bočių“ kolektyvų dalyvė

Artėjant pavasariui, sujudo ir 
„Bočiai“. Per porą savaičių or-
ganizuoti keli įspūdingi rengi-
niai, kuriuose dalyvavo ir Drus-
kininkų „Bočių“ kolektyvai.

Kovo 9 dieną „Bočių“ linijinių šo-
kių kolektyvas „Rudenėlis“ daly-
vavo Trakuose surengtame res-
publikiniame vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų pastatyminių šokių 
kompozicijų konkurse „Šypse-
nų vaivorykštė‘2019“. Konkurse, 
kurį organizavo Vilniaus Medardo 
Čoboto trečiojo amžiaus univer-
sitetas ir choreografų grupė, da-
lyvavo apie 500 šokėjų iš įvairių 
Lietuvos miestų – nuo 3 metų am-
žiaus vaikų iki tų, kuriems per 50. 

Ypač daug buvo vaikų ir jauni-
mo. Jų pasirodymai savaime kėlė 
šypsenų vaivorykštes. 

Kolektyvai atliko privalomąją 
kompoziciją ir parodomuosius 
šokius. Matėme net 40 įvairiau-
sių kompozicijų: tautinių šokių, 
linijinių, pramoginių ir šiuolaiki-
nių šokių. „Rudenėlis“, atlikęs 
Birutės Levanaitienės pastaty-
tą kompoziciją „Tu Lietuva – tu 
mana“ pagal Veronikos Povilio-
nienės dainą, pelnė taurę ir ap-
dovanojimą už „Lietuvių  liau-
dies saviraiškos puoselėjimą“. 
Labai gražiai konkurse pasirodė 

Varėnos šokių kolektyvas „Mi-
kitukas“. Patiko, galima saky-
ti, profesionalūs Vilniaus „Nona 
Dance“ šokėjai, atlikę tango ir 
rumbą, o ir kiti kolektyvai paro-
dė įdomias programas. Grįžo-
me namo, kupini malonių ir ne-
pamirštamų įspūdžių.

Kovo 15 dieną „Bočių“ žodžio 
meno klubas pakvietė į popietę, 
skirtą paminėti Dainavos kraš-
to partizanus. Taip sutapo, kad 

tą dieną buvo 110-tosios partiza-
no Jono Žemaičio-Vytauto gimi-
mo metinės.

Susirinkusiems apie savo kū-
rybos filmą įdomiai papasakojo 
Kultūros centro direktorė Rimutė 
Viniarskaitė. Filmas buvo labai in-
formatyvus, nukėlė mus į tuos is-
torijos įvykius, apie kuriuos dabar 
daug kalbama ir diskutuojama. 
Susipažinome su septynių Dai-
navos partizanų vadų biografijo-

mis ir likimais. Po peržiūros „Bo-
čių mišrus ansamblis padainavo 
3 partizanų dainas. Poetės Jani-
nos Degutytės „Raudas“ paskaitė 
žodžio meno klubo dalyvė Moni-
ka Sakalienė, o Salomėjos Ne-
ries eilėraštį „Motulė“ – Laimu-
tė Radinienė. Renginį iškilmingai 
vedė klubo vadovė Audronė Pa-
degimaitė, paskaičiusi partizani-
nių kovų dalyvio Juozo Ardzijaus-
ko eiles, eilėraštį „Gegužinės“ iš 

rinkinio „Neparašyti laiškai“. 
Po renginio visi susirinkusie-

ji dėkojo ir sakė, kad mums tikrai 
trūksta tokių paminėjimų. Tik gai-
la, kad žiūrovų susirinko nelabai 
gausus būrys.

O Kaune kovo 16 dieną Tau-
tos namai nesugebėjo sutalpin-
ti visų, norėjusių pamatyti rengi-
nį „Draugystės juosta“, į kurį buvo 
pakviestas dalyvauti ir Druski-
ninkų „Bočių“ moterų kolektyvas 
„Druskelė“. Renginį organizavo 
Kauno „Bočiai“. 

Renginyje dalyvavo 6 kolek-
tyvai: Kauno „Bočių“ ansamblis 
„Kaštonas“, Vilkaviškio, Jonavos, 
Elektrėnų, Vilniaus Šeškinės „Bo-
čių“ kolektyvai, o renginį užbaigė 
Druskininkų „Druskelė“. Druski-
ninkietės, vadovaujamos Nijolės 
Vindbergienės, sudainavo ketu-
rias dainas ir, aidint gausiems plo-
jimams, buvo apdovanotos padė-
kos raštu. 

Visi, atsistoję, pagerbė Kauno 
„Bočių“ pirmininkę Mariją Garš-
vienę, padėkojo jai už nepapras-
tai šiltą renginį ir sugiedojo „Il-
giausių metų“. 

Grįždami namo, dar ilgai dali-
nomės įspūdžiais, skambėjo įsi-
mintiniausios dainos. Ir džiau-
gėmės, kad turime tiek daug 
draugų ir vienminčių, mylinčių 
dainas bei trokštančių jomis da-
lintis su visais.

Įvairiuose renginiuose dažnai dalyvauja ir Druskininkų „Bočių“ kolektyvai/„Bočių“ archyvo nuotrauka

Konkursas-paroda „Sveikatos galerija V“

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
(VSB) kovo 14 d. organizavo 
Druskininkų savivaldybės mo-
kinių konkursą-parodą „Svei-
katos galerija V“, kurios tema 
– mokinių sveikata: stiprini-
mas, iššūkiai ir geroji patirtis. 
Jau penktąjį kartą surengtos 
konferencijos-parodos tiks-
las – formuoti sveikos gyven-
senos įgūdžius, vertybines 
nuostatas, iškelti šiandieni-
nes jaunimo sveikatinimo pro-
blemas.

Renginį atidarė M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos mokinys Faus-
tas Pauliukas, kuriam akompo-
navo Saulius Vilpišauskas. Visus 
susirinkusiuosius pasveikinu-
si Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro vado-
vė Inga Kostina pasidžiaugė, kad 
renginys jau tapo gražia mūsų 
savivaldybės tradicija, palinkė-
jo mokiniams ir toliau puoselėti 
sveikatos kultūrą bei išlikti svei-
kiems.

„Sveikatos galerijos“ prane-
šimai buvo tikrai originalūs, iš-
siskyrė atliktais moksliniais ty-
rimais, kūrybiškumu bei darbo 

pristatymo originalumu.
Konferencijos-parodos pabai-

goje komisijai susumavus balus, 
paaiškėjo, kad trečiąją vietą už-
ėmė Druskininkų savivaldybės 
Viečiūnų progimnazija su stendi-
niu pranešimu „Mandala – svei-
katos simbolis“. Antroji vieta ati-
teko Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos komandai, kuri prista-
tė vaidybinę inscenizaciją „Tai tik 
pamokėlė“ apie taisyklingą laiky-
seną.

Konkurso-parodos nugalėto-
jais tapo Druskininkų „Saulės“ 
pagrindinė mokykla, pristačiusi 

parodos stende sukauptą patir-
tį apie vaistinguosius augalus, jų 
gydomąsias savybes.

Nugalėtojams buvo įteiktos pa-
dėkos bei Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
įsteigti prizai.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
džiaugiasi dideliu mokinių susi-
domėjimu šiuo konkursu-paroda 
bei jų išradingumu.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Druskininkų savivaldybės mokiniai aktyviai dalyvavo konkurse-parodoje „Sveikatos galerija V“, kurios tema – mokinių sveikata: stiprinimas, iššūkiai ir geroji patirtis/Druskininkų sa-
vivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, 
atsilyginsime.

 Tel. 8 684 44444

Brangiai perkame miškus, 
žemes. Konsultuojame ben-

drasavininkius miško, že-
mės klausimais. Rankpini-

giai į namus per 24 val. 
Tel. 8 613 56708

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383
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Renginiai

Kovo 22 d. 16 val. Literatūrinė po-
pietė vaikams „Gėlėtas sapnas“, 
skirta aktorei, rašytojai Birutei Mar-
cinkevičiūtei (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13) 

Kovo 22 d. 17 val. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje 
rengiamas „Ansamblių vakaras“, 
kuriame dalyvaus mokyklos moki-
niai ir mokytojai.

Kovo 23 d. 11 val. Stalo žaidimų 
festivalis „PineCon 2019“ (Drus-
kininkų Jaunimo užimtumo centro  
renginių salė, Veisiejų g.17). 
Išsamiau – boardpunks.lt) 

Kovo 23 d. 18 val. Tolkino skaity-
mai Druskininkuose (Druskininkų 
JUC renginių salė, Veisiejų g.17) 

Kovo 27 d. 17 val. Prisiminimų va-
karas dailininkui Alfonsui Šuliauskui 
atminti ir parodos „Alfonsas Šuliaus-
kas – portreto meistras“ pristatymas 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13) 

Kovo 29 d. 17 val. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje 
koncertuos Kauno Jono Jablons-
kio gimnazijos pop-rock muzikos 
grupė MOOD, vadovaujama Ro-
lando Babraičio

Kovo 28 d. 10 val. Muzikinė vik-
torina „Čiurlioniška paslaptis vaikų 
kūryboje“ (M. K. Čiurlionio meno 
mokykla)

Parodos

Kovo 30 d. 14 val. atidaroma par-
oda „Japonijos šiuolaikinis menas 
iš J. Monkutės-Marks muziejaus-
galerijos kolekcijos“ (M. K. Čiurlio-
nio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. 
K. Jonyno dailės skyriaus mokyto-
jos A. Kalėdienės mokinės Valeri-
jos Christenok animacinių piešinių 
paroda (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13) 

Paroda „Lietuva. Pasaulio lietuvių 
dailė Druskininkų miesto muziejaus 
rinkinyje“, skirta Lietuvių Chartijos 
70-ties metų sukakčiai (Druski-
ninkų miesto muziejus, M. K. Čiur-
lionio g. 59)

Grafinio dizaino paroda „Keliaujan-
čios raidės“ (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9)

Johannes Hänsch tapybos darbų 
paroda „Kaip mylėti savo šalį“ (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta 
norime palengvinti praradimo skausmą. 

Mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Šlajuvienę. 

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos kolektyvas

Užuojautos
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 

Neregėti man jūsų daugiau. 
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 

savo polėkį žemėj baigiau... (K. Genys)

Iškeliavus į Amžinybę Algimantui Pangoniui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Bendrijos „Šilo namas“ gyventojai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Mirus Algimantui Pangoniui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Bendrijos „Vėtrungė“ gyventojai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. 
Brangiausi žmonės ima ir palieka, 

tačiau nuo jų nusidriekia šviesa 
ir atminty gyvi išlieka...

Iškeliavus į Amžinybę Vaclovui Kalėdai, nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną Aldoną Mizerienę ir artimuosius. 

Giminės ir draugai: Albertas, Marija, 
Angelė, Olga, Janina, Lina, Dalė ir kiti

Jus palietė tamsa ranka vėsia, 
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia, 

kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai. 

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Marių Chmieliauską. 

DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

Dėkojame Druskininkų ligoninės neurologijos skyriaus kolek-
tyvui, giminėms, draugams, buvusiems ir esamiems bendra-
darbiams, Kabelių užkardos ir „Draugystės sanatorijos“ kolek-
tyvams, visiems, buvusiems šalia, palydint į paskutinę kelionę 
mylimą žmoną ir mamytę Raimondą Svetlauskienę.

Mama, vyras Kazimieras, 
dukra Agnė ir sūnus Lukas

Traktoriumi vežu medie-
ną. Parduodu spygliuočių, 

lapuočių malkas. 
Tel. 8 612 49137
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2019.03.23 d.
Šeštadienis

2019.03.22 d.
Penktadienis

2019.03.24 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Sniego traukinys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 5.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Ponių rojus (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Išvirkščias pasaulis“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS „Ji 

- šnipė“.
23:50 „Mano geriausio draugo mer-

gina“.
01:45 „Paskutinė riba“ (k.).
03:30 „Ričardas Liūtaširdis“ (k.).
05:25 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Valanda su Rūta (k). 
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
15:00 „PREMJERA Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios. 
19:00 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Bornas. 

Sunaikinta tapatybė.
23:25 Nakties įkaitas.
01:45 PREMJERA Mutantų pasaulis.
03:10 Tokarevas (k).

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Čempionai.

07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris. 
09.00 Nuoga tiesa. 
10.30  10 min iki tobulybės su Ju-

rijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. 
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Jekaterina Didžioji“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris. 
23.00 Ant bangos. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Jekaterina Didžioji“.

06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Kikboksininkas. Agresorius.
23:20 Mirties angelas (k).
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:45 „Lemtingi skambučiai“ (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).

06:55 Patrakėliai futbolininkai. Le-
genda gyva (.

08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Negailestinga dykuma.

12:55 Pasaulio dokumentika. Nema-
tomas Havajų pasaulis. Gelmių pa-
slaptys.

13:50 Premjera. Džesika Flečer 6.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dvi kartos. 
23:00 Premjera. Visi gyvena gerai.
01:05 Sniego traukinys (k.).
03:10 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Negailestinga dykuma (k.).

03:55 Teisė žinoti (k.).
04:25 Džesika Flečer 6 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Sultenė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tingi gyvūnų jaunikliai. Nutrūktgalviai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Brazili-

jos gamtos stebuklai. Ežerų labirintas.
13:50 Puaro 13. Didysis ketvertas.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Di-

sidentai. 
22:30 Pabandom iš naujo.
00:10 Neištikimybė priemiestyje.
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypatin-

gi gyvūnų jaunikliai. Nutrūktgalviai (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Brazi-

lijos gamtos stebuklai. Ežerų labirin-
tas (k.).

03:15 Pasaulio dokumentika. Nema-
tomas Havajų pasaulis. Gelmių pa-
slaptys (k.).

04:00 Klausimėlis.lt (k.).
04:25 Puaro 13. Didysis ketvertas (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.

09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
20.00 Žinios.
20.25 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“  (tęs.). 
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis. Te-

nison“.
00.40 „Vėjas į veidą“.
02.10 „Detektyvas Linlis“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės. So-

malilandas“. 
05.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Surinamas“. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Kačių motina“.
12:55 „Seni vilkai“.
14:45 „Simpsonai“.
15:15 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Raudonas kilimas“. 
17:30 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Ką žmonės 
pasakys“.

23:10 „Džoja“.
01:35 „Ji – šnipė“ (k.).
03:40 „Ričardas Liūtaširdis. Maiš-

tas“ (k.).
05:25 „Svotai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagal-

bą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Džiunglių karalius“.
13:15 „Gatvės šokiai“.
15:20 „Septyni varnai“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mechanikas“.
23:50 „Džoja“ (k.).
02:05 „Beždžionių planetos sukili-

mas“ (k.).
03:55 „Mechanikas“ (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Prakeikti“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Ekstraordinarių džentelmenų lyga“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai tiria“.
04:15 „Rezidentas“ (k.).
05:05 „Kaulai“ (k.).

06:15 „Tomas ir Džeris“ (k). 
06:40 „Žvėrelių būrys“. 
07:05 „“Nickelodeon“ va-

landa. Keista šeimynėlė“. 
07:35 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:05 „Ogis ir tarakonai“. 
09:15 KINO PUSRYČIAI Ragai ir ka-

nopos.
11:00 Piko valanda.
13:00 Mažius.
14:45 Provincialai Niujorke.
16:30 Gyvūnų pasaulis. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios. 
19:00 SUPERKINAS Asteriksas ir 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Bus visko (k). 
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. 
18:00 Žinios. 
19:00 KK2. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios. 
21:58 Telefoninė loterija 1634. 
22:00 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Sukilimas.
23:45 „Judantis objektas“.
00:40 2 ginklai (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Marija Kazi-
miera Kaupaitė“.

07.55 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Katangos provincija“. 

08.30 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Kivu provincija“. 

09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis. Te-

nison“.
13.00 „Lemtingas panašumas“.
15.15 „Pasaulio turgūs. Nica“. 
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai. Pokalbių laida.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Marijona Rakauskaitė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“  (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Savivalė“ .
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Savivalė“ 

(tęs.).
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.35 Vantos lapas. 
05.00 „Žiurkininko fleita“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Šiandien kimba.

08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7”. 
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Lietuvos galiūnų komandinis 

čempionatas. 2018 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“. 
12:40 „Džino viešnagė Italijoje“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:55 „Lemtingi skambučiai“. 
17:00 Betsafe–LKL. Skycop - Ry-

tas. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 MANO HEROJUS Misija „Ne-

įmanoma“.
00:25 AŠTRUS KINAS Kaulinis to-

mahaukas.
02:45 „Juodasis sąrašas“ (k).

06:30 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas (k). 
2018 m. 

07:30 „Iš visų jėgų“ (k). 
08:00 „Būk ekstremalas“ (k). 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“. 
12:35 „Džino viešnagė Italijoje“. 
13:35 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Nusikaltimų miestas“. 
16:30 Čepas meta. 
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Žalgi-

ris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Kikboksininkas. Agresorius (k).
01:15 Kaulinis tomahaukas (k).

06:10 „Tomas ir Džeris“ (k). 
06:40 „Žvėrelių būrys“. 
07:05 „“Nickelodeon“ va-

landa. Keista šeimynėlė“. 
07:35 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 KINO PUSRYČIAI Voverių 

maištas.
10:40 Piko valanda 2.
12:30 Nevykėlis.
14:15 Prieš pakratant kojas.
16:10 Ne vienas kelyje. 
16:50 Teleloto. 
18:00 Žinios. 
19:00 Finalo ketvertas. 
21:00 2 ginklai.
23:10 Apgalvota žmogžudystė.
01:35 Labas rytas (k).

03.50 „Žiurkininko fleita“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.

2019.03.25 d.
  Pirmadienis

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos 

valdovai 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:45 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).

Obeliksas. Misija Kleopatra.
21:15 Labas rytas.
23:30 Didingiausias filmas.
01:00 Bornas. Sunaikinta tapatybė (k). 
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06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Nindzė žudikas.
22:55 Misija „Neįmanoma“ (k).
01:05 „Iliuzija“ (k).
02:00 „Kriminalinė Maskva“ (k).
02:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.03.27 d.
Trečiadienis

2019.03.28 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Iškyla prie Kaban-

čios uolos.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-

pru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Beždžionių planetos aušra“.
00:30 „X mutantai“.
01:30 „Kaulai“.
02:20 „Kvantikas“.
03:10 „Ekstrasensai detektyvai“.
04:05 „X mutantai“ (k.).
04:55 „Kaulai“ (k.).

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k). 
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. 
18:00 Žinios. 
19:00 KK2. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios. 
22:00 VAKARO SEANSAS Princas.
23:50 „Judantis objektas“.
00:45 Juodasis griaustinis (k). 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k). 
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. 
18:00 Žinios. 
19:00 KK2. 
19:30 Valanda su Rūta. 
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios. 
22:00 VAKARO SEANSAS Metro 

užgrobimas 123.
00:05 „Judantis objektas“.
01:00 Princas (k).
02:35 Alchemija. VDU karta. 2014 m. 
03:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. 
08.00 Reporteris. 

09.00 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.  
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Adomo obuolys. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
08.00 Reporteris. 
09.00 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10  „Jekaterina Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Ant bangos. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika “Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. 
00.30 Čempionai.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Vantos lapas. 

07.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
08.00 Reporteris. 
09.00 Ant bangos. 
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10  „Jekaterina Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“. 
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

06:25 „Mentalistas“ (k).
07:15 „Stoties policija“ (k).
08:15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:15 „Paskutinis faras“ (k).
10:15 „Kobra 11“ (k).
11:15 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Maksimali rizika.
23:00 Nindzė žudikas (k).
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“ (.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Rokenrola.
23:15 Maksimali rizika (k).
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 Tautos tarnas.
22:30 Amerikos nindzė. Susidoroji-

mas.
00:25 Rokenrola (k).
02:30 „Juodasis sąrašas“.
03:15 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.03.26 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-

pru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Namas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Konanas barbaras“.
00:10 „X mutantai“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai tiria“.
04:20 „X mutantai“ (k.).
05:10 „Kaulai“ (k.).

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. 
18:00 Žinios. 
19:00 KK2. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios. 
22:00 VAKARO SEANSAS Juoda-

18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Smegenų paslaptys. Igoris 

Stravinskis.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).

sis griaustinis.
00:00 „Judantis objektas“.
01:00 Sukilimas (k). 

19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Trys įtemptos dienos“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:45 „X mutantai“.
01:35 „Kaulai“.
02:25 „Kvantikas“.
03:15 „Ekstrasensai detektyvai“.
04:10 „X mutantai“ (k.).
05:00 „Kaulai“ (k.).

UAB „Druskų miestas“ reikalingi viešbučio administratorius (-ė), 
kambarinės, virėja (-as), padavėjai (-os). 

Tel. 8 615 34147 arba 8 615 64050

Mes jauni, tvarkingi ir šiuolaikiški, keičiame požiūrį į taksi verslą.
Mes – PAVEŽĖJAI!

Kviesk mus ir keliauk visiškai kitaip, nei esi įpratęs! Mes siūlome: 
tvarkingus, jaunus vairuotojus, patogius bei tvarkingus automobi-

lius ir svarbiausia – PIGIAUSIĄ PASLAUGĄ MIESTE!
Kviesk mus VISĄ parą ir mėgaukis komfortu bei kokybe PIGIAU!

Gamybos įmonei 
reikalingi autokrautuvų 

vairuotojai. 
Tel. 8 615 14427

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos,lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953
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Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.

Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50 
(šalia Baltic Petroleum degalinės).

Tel. 8 698 12218

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 

Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano 
dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Perkame brangiai miškus, 
žemes.

Konsultuojame bendrasavinin-
kius miško, žemės klausimais.

Rankpinigiai į namus per 24 val.

Tel. 8 613 56708 

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parapsichologo 
konsultacijos, būrimai. 

Tel. 8 608 33221

N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, skalda. 

Tel. 8 698 76866

BALDAI IŠ VOKIETIJOS, 
SENDAIKČIAI

Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 9.00 val.-17.30 val.; 
VI: 9.00 val.-15.00 val.

Tel. 8 647 88559

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179

Lazerines dermatologijos kabinetas
gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, iš-

siplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir 
išorės apdaila. Tel. 8 631 76783 Perka įvairų mišką. 

Tel. 8 603 12490

Atliekame statinių (gyv. namų, sodų pastatų, garažų, butų) ka-
dastrinius matavimus. Užpildome deklaracijas statinių pridavi-
mui RC, sutvarkome dokumentus namo pridavimui Infostaty-

boje. Tel. 8 610 14407; 8 629 64563

Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys ar po 
autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome rei-

kiamus dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys, po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsi-

skaitome iš karto. Tel. 8 686 94982

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ 
KOMANDOS!

Naujai atidaromai kebabinei Druskininkuose reikalingi virėjai.
Taip pat siūlome darbą baristoms!

Tel. 8 628 99181

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Remontuojame namus. Visa vidaus ir išorės apdaila. 
Montuojame terasas, dengiame stogus. 

Tel. 8 679 14253

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Jau dirbame! Automobilių salonų valymas. 
Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

 Centrui  „Dainava“ kavinėje „Širdelė“  nuolatiniam 
darbui  reikalingas virėjas (a). Tel. 8 313 59093
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Asmeniniai skelbimai
Gyvenamas namas (su baldais) 
su ūkiniais pastatais 17 a sklype 
Leipalingyje, Seirijų g. Namo 
priestate įrengta pirtis. Kaina – 
36000 Eur. Tel. 8 694 52629

6 a žemės sklypas su vasarna-
miu sodų b-joje „Dainava“, netoli 
„Eglės“ sanatorija, ribojasi su 
mišku, patogus privažiavimas. 
Tel. 8 605 85292

Negyvenama sodyba prie kelio, 
2,1 ha žemės su pastatais, Lazdi-
jų rajone, Seirijų seniūnijoje.  
Tel. 8 608 52253

Sodas Viečiūnuose, SB „Papar-
tis“ su 2 aukštų mūriniu namu, 
pečium, geroj vietoj. Kaina – 
25000 Eur. Tel. 8 614 67590

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Audi A4“ priekinių amortizatorių 
spyruoklės, „Audi A6“ R15 skar-
diniai ratlankiai (3 vnt.), R15 ratas 
su padanga (aliuminio lydinio). 
Tel. 8 675 63249

„Renault Scenic“ 2002 m., 1,9 
DTI, TA iki 2021.03.09, vasarinės 
padangos su ratlankiais.  
Tel. 8 685 23427

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Opel Zafira“ 2004 m., 2,0 DTI, 
pilkos spalvos. Kaina – 1550 Eur. 
Tel. 8 643 42240 

„Peugeot 206“ 1999 m., 1,6 l, 
mėlyna spalva, 2 durų, benzinas, 
TA iki 2020-05-22. Kaina – 650 
Eur. Tel. 8 608 44603

„Opel Frontera“ 1999 m., 2.2 l 
benzinas-dujos. Kaina – 2100 
Eur. Tel. 8 663 53987

„Mazda“ lieti ratlankiai R15.  
Tel. 8 692 28795

„BMW 525“ 2004 m., 2,5 l dyzeli-
nas, universalas, TA iki 2020.05. 
Tel. 8 685 32549

Miškas, mediena, malkos

Pušinės ir beržinės malkos.  
Tel. 8 648 92746

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Sausos pušinės malkos kulbėmis 
ir kapotos. Tel. 8 682 58164

Parduodu supjautas malkas.  
Tel. 8 622 94035

Parduodama žemės ūkio pro-
dukcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 611 45735

Maža 2 mėn. ožkytė.  
Tel. 8 671 87082

Rugiai ir avižos po 160 Eur/t; 
miežiai po 240 Eur/t; žirniai po 
250 Eur/t. Tel. 8 698 50782

Parduodami įvairūs daiktai

Buitiniai dujų balionai (2 vnt.), 5 l 
dujų balionas, telefonas „Alcatel“, 
senoviniai lygintuvai (su žarijo-
mis). Tel. 8 675 63249

Daugkartinio naudojimo itališka 
židinio kapsulė. Tel. 8 650 30777

Centrinio šildymo katilas „Via-
drus“ (7 sekcijų) už 200 Eur; boi-
leris (100 l) už 50 Eur; mediniai 
langai ir durys po 5 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Svetainės staliukai, televizoriaus 
staliukas. Tel. 8 630 36440

Bio tualetas, „Bauer“ sonariu-
mas, „Ceragin“ masažinė lova. 
Tel. 8 688 80976

Moteriški kailiniai, naminės aus-
tos lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Aukšto slėgio purkštuvas (plovy-
kla) „Makita“ HW110 už 80 Eur; 
mažai naudota namų kino siste-
ma „Panasonic“ SA-HT885W už 
120 Eur. Tel. 8 659 71488

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 12 
Eur); SCART laidai, pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

Pianinas „Viatka“. Kaina – 150 
Eur. Tel. 8 682 53765 (skambinti 
po 19 val.) 

Naudotas šaldytuvas „Electro-
lux“. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 686 20959 

„Tena Bed“ palutės; „Sudocrem“. 
Tel. 8 688 80976

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ A (6 kg) už 80 Eur, „Can-
dy“ A (5 kg) už 80 Eur, „Blom-
berg“ A (7 kg) už 70 Eur, LG už 
70 Eur, Tel. 8 650 87433

Staklės, tinkamos obliavimui, 
frezavimui ir pjovimui.  
Tel. 8 688 34938

Geros būklės 96 bosų akordeo-
nas „Akord“. Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 628 76225

120 bosų akordeonas „Weltmeis-
ter“, lengvojo automobilio prieka-
ba, armonika. Tel. 8 624 61978

Nauji dujiniai lauko šildytuvai „Pa-
tio heater“ 14 kW, nauja „Mau-
linex“ duonkepė, veidrodis su 
rėmu 760x1600, variklis 0,6 kW, 
1350 apsukų. Tel. 8 620 15817

Naudota konvekcinė krosnis 
„Rational“ CPCM, galingumas 10 
kW, 3 N50, HZ Talpa 6 skardų, 
GN 1/1. Kaina – 1400 Eur.  
Tel. 8 687 30889

Elektrinis 100 l boileris. Kaina – 
45 Eur. Tel. 8 686 88267

2 durų prieškambario spinta, 2 
dalių miegamojo spinta, komoda. 
Tel. 8 680 59790

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

18 kv. kambarys Gardino g. 80. 
Tel. 8 648 61304

1 kambarys bendrabutyje Viečiū-
nuose. Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8 622 38944

16,66 kv. m kambarys bendra-
butyje su atskiru WC ir pusine 
vonia. Kaina – 5000 Eur.  
Tel. 8 686 20959

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

2 kambarių 34 kv. m butas 3 
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

2 kambarių 39 kv. m butas Gardi-
no g., 2 aukšte su baldais ir bui-
tine technika, po remonto. Kaina 
– 22000 Eur. Tel. 8 671 59773

3 kambarių 53,2 kv. m butas 
miesto centre, Druskininkų g. 
4, renovuotame name. Kaina – 
53000 Eur. Tel. 8 628 66606

3 kambarių 58,01 kv. m butas 
Vytauto g., 4 aukšte iš 5.  
Tel. 8 698 48621

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina 
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575

4 kambarių 70 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, atnau-
jintame renovuotame name. Kai-
na – 50000 Eur. Tel. 8 616 36909

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kietu 
kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklypas. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

Namas Leipalingyje su ūkiniais 
pastatais ir garažu, 18 a sklype. 
Kaina – 27000 Eur.  
Tel. 8 626 66461

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia 
miško, atlikti geodeziniai matavi-
mai, miesto komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

2 aukštų gyvenamas namas su 
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2 
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina 
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802

Š i l t i n a m e  f a s a d u s 
( p o l i s t e r o l o  k l i j a v i m a s , 
a r m a v i m a s ,  d e k o r a t y v i -

n i s  t i n k a s ) . 
Te l .  8  6 5 7  5 0 4 6 0 ;  8 

6 7 5  8 3 4 5 3

4 dalių sekcija 2,90 m; galima 
išskirti dalimis, už 150 Eur; 
spinta slenkančiomis durimis su 
antresolėmis už 120 Eur; 2 eilės 
pakabų; skalbimo mašina už 50 
Eur; nauja 2 kaitlenčių, indukcinė, 
ekonomiška viryklė už 100 Eur. 
Tel. 8 662 10144

Perka

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
sklypą netoli Druskininkų.  
Tel. 8 676 33844

Keičia

Keičiu 2 kambarių butą, esantį 
Taikos g. 3 Druskininkuose į 1 
kambario butą. Tel. 8 616 48116

Ieško darbo

Glaistytojas-dažytojas ieško dar-
bo. Tel. 8 638 10880

57 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177

52 m. vyras ieško darbo. Gali 
prižiūrėti sodybą, pjauti žolę.  
Tel. 8 627 41843

Nuoma

Sodo namelis prie „Eglės“ sa-
natorijos, 1 aukšte – 100 Eur/1 
mėn.; 2 aukšte – 80 Eur/1 mėn. 
Tel. 8 675 61036

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 663 53987

Ilgesniam laikui išnuomojamas 
2 kambarių butas Ateities g. 18. 
Butas įrengtas su baldais ir buiti-
ne technika. Kaina –1 mėn./200 
Eur + komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 679 27303

Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą 
nuo birželio 1 d. ilgam laikui. 
Mokėsiu iki 150 + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 622 03274

Druskininkų g., renovuotame  
name, išnuomojamas 2 kambarių 
butas su baldais ir buitine tech-
nika (butas be remonto, bet tvar-
kingas). Kaina – 1 mėn./200 Eur 
+ komunaliniai mokesčiai.  
Tel.: 8 675 77948, 8 612 47556

Tvarkinga, dirbanti šeima išsi-
nuomotų 2 kambarių butą ilgam 
laikui. Tel. 8 608 93540

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute su virtuve baldais 
ir buitine technika ilgam laikui. 
Pageidautina moteriai.  
Tel. 8 653 83084

Kiti

Reikalingas žmogus, galintis pri-
žiūrėti kapavietę Druskininkų se-
nose kapinėse. Tel. 8 612 57891

Dovanoju dviaukštę lovytę be čiu-
žinio. Tel. 8 670 74263

Dovanoju lovas. Tel. 861373747

Gal kas padovanotų suvenyrinių 
pelėdų. Tel. 8 603 04562

Dovanoju šuniukus (SB „Daina-
va“). Tel. 8 603 77266

Viešbutis „Pušynas“
Ieško komandos pastiprinimo – padavėjo (-os), SPA Centro 

prižiūrėtojo (-os)-administratoriaus (-ės).
Visos socialinės garantijos, apmokome.

Informacija telefonu: 8 655 03343

Užuolaidų salonas „Ismenta“ skelbia 
sezoninį audinių išpardavimą! 

1 m kaina –nuo 4,5 Eur iki 12 Eur!

• Prekiaujame įvairaus dydžio pagalvėlėmis, užvalkaliukais, staltiesė-
lėmis, naktinių užuolaidų komplektais, dieninėmis užuolaidomis ir kt.
• Konsultuojame langų apipavidalinimo klausimais
• Matuojame
• Siuvame užuolaidas, romanetes, širmas, lovatieses
• Montuojame karnizus, roletus, žaliuzes
• Dirbame tik su savo medžiagomis

Mus rasite P. Cvirkos g. 40
Tel. pasiteirauti: 8 699 87265, 8 656 54049

Informuojame, kad  2019 m. balandžio 3 d. 11 val. bus atliekamas žemės sklypo 
(kadastro Nr.  3865/0008:480), esančio Druskininkų sav., Jaskonių k., ribų ženklinimas.

Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus (paveldėtojus): kad. Nr. 
3865/0008:478, Nr. 3865/0008:258.                   
 Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 

Tel. Nr. 8-656 94485.
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UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 

poilsio centras AQUA“

Druskininkų gydykla nuolatiniam darbui ieško 
kineziterapeuto (-ės)
Reikalavimai: 
kineziterapeuto spaudas;
-užsienio kalbų mokėjimas (pageidautina rusų arba 
lenkų, anglų).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: 
vadyba@gydykla.lt arba slauga@gydykla.lt 
Daugiau informacijos tel.: (8 313) 60508


