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Druskininkuose pražydo Edeno sodas
Laima Rekevičienė

Apie ką pagalvojate, išgirdę 
žodį „Edenas“? Ko gero, prieš 
akis iškyla gražiausi žiedai, gė-
lės ir žydintys sodai. Tokią vi-
ziją turėjo ir druskininkietė Do-
vilė Ciūnienė, atidariusi taip 
pavadintą floristikos ir dekoro 
parduotuvę-studiją „Edenas“. 
Moteris džiaugiasi pagaliau iš-
sipildžiusia ilgamete svajone 
ir tikisi, kad joje netrūks lan-
kytojų. Ką tik duris atvėręs 
„Edenas“ pakvies į užburian-
tį grožio pasaulį, čia bus gali-
ma rasti skintų ir vazoninių gė-
lių, puokščių, kompozicijų bei 
įvairių dekoro elementų. Dovilė 
pasiūlys ir dekoracijų bei teks-
tilės nuomos paslaugą. Bus 
galima išsinuomoti staltiesių, 
servetėlių, žvakidžių, vazų – 
visos atributikos, kuri Jūsų 
šventę padarys išskirtine ir ne-
pakartojama.

– Druskininkuose nuo šiol 
bus dar daugiau grožio ir gė-
lių. Visa tai bus galima ras-
ti studijoje „Edenas“. Dovile, 
kuo ji bus išskirtinė Druski-
ninkuose?

– Gėlių studijos labai norėjosi, 
nes Druskininkuose per pasku-
tinius du dešimtmečius įvairiose 
paslaugų sferos srityse atsira-
do labai daug teigiamų pokyčių, 
tikrai palypėta ne vienu laipte-
liu aukštyn. Net ir mūsų bažny-
čia pasikeitė. O štai gėlių parda-
vimo vietos, pastebiu, nesikeičia 
jau daugybę metų.

Taigi man labai norisi ir druski-
ninkiečiams, ir miesto svečiams 
pasiūlyti išskirtines, aukštesnio 
lygio, kokybiškesnes paslaugas. 
Noriu, kad klientas, užsukęs į 
studiją, čia gerai jaustųsi, rastų 
sau tinkamų prekių. Dar net ne-
spėjus atidaryti studijos, jau su-
laukiau komplimento iš užsuku-
sios merginos. Ji sakė, kad čia 
jaučiasi, kaip kokioje Vilniaus 
gėlių parduotuvėje. Tai tikrai ma-
loniai nuteikė!

– Kodėl „Edenas“?
– Norėjosi lengvai įsimenamo 

pavadinimo, tinkamo visoms am-
žiaus grupėms. Nesinorėjo už-
sienietiškų žodžių. Jau žinau, kad 
mano paskyra „DC Floral Decor“ 
socialiniame tinkle „Facebook“ – 
ne kiekvienam įsimenama. Ilgai 
svarsčiau, kol prisiminiau „Edeno 
sodus“. Pradėjau domėtis, skai-
tyti, supratau, kad man tinka tas 
„Edenas“. Ir jo reikšmė tinkama 
– „Edenas“ – Biblijoje aprašytas 
rojus, kuriame Dievas apgyven-
dino pirmuosius žmones Adomą 
bei Ievą, vaizduojamas, kaip ne-
paprasto grožio sodas, kuriame 
teka upės, auga gražiausi me-
džiai ir gausi augalija.

O kadangi čia irgi bus skirtingų 
veiklų – ne tik prekyba augalais, 
bet ir švenčių puošyba, organi-
zavimas, visos tos „Edeno“ pras-

D. Ciūnienė: „Svarbiausia, kad mano studija būtų reikalinga žmonėms, kad galėčiau jiems padėti sukurti kuo geresnę šventės aplinką 
ir nuotaiką, nudžiuginčiau gėlėmis“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Švendubrė 
paminėjo 400 
metų jubiliejų

7 psl.mės atitiko mano viziją.
Logotipas taip pat sukurtas iš 8 

obuoliukų. Dizainerei Eglei Valie-
nei, ir anksčiau man kūrusiai lo-
gotipus, sakiau, kad noriu labai 
gražaus logotipo, bet kad jame 
nebūtų obuolių. Ji atsiuntė 23 va-
riantus, aš iš jų išsirinkau vieną, 
kuriame, pasirodo, kaip tik ir buvo 
obuoliukai, nors iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad tai – nuostabus gėlės 
žiedas, panašus į mandalą...

– Kokių gėlių bus galima pas 
Jus rasti?

– Bandysiu pasiūlyti šiek tiek 
kitokių, retesnių, išskirtinių gė-
lių. Juk rožių galima nusipirkti 
bet kuriame gėlių kioske ar pre-
kybos centre... Bus ir branges-
nių, ir pigesnių, kad kiekvienas 
pirkėjas ar užsakovas galėtų iš-
sirinkti jam tinkamą. Pasiūlysiu 
ir dabar madingą gėlių įpakavi-
mą – įvairių spalvų ar faktūros 

popierių, dėžutes. Jeigu klientas 
norės, jam sukursiu gėlių kom-
pozicijas. Aš ir toliau priimu už-
sakymus interjerų dekorui, foto-
sesijų apipavidalinimui.

Už pagalbą, nuolatinius mo-
kymus ir už konsultacijas, įren-
giant studiją, esu labai dėkinga 
ilgametei Lietuvos floristei Ritai 
Naujalienei. 

Nors pačiai ilgą laiką nepatiko 
dirbtinės gėlės, pamačiusi, ko-
kių kokybiškų dabar galima įsi-
gyti, nuomonę pakeičiau. Kai 
kuriuos net labai ilgai apžiūrinė-
jant, negali suprasti – gyvas au-
galas ar dirbtinis...

Pati juos pamėgau, ir klientams 
bandysiu parodyti, kokių gražių 
dirbtinių augalų yra ir kaip išmo-
ningai galima juos įkomponuo-
ti interjere. Tai nebūtinai turi būti 
tulpės ar rožės, yra daugybė su-
kulentų, kitų augalų. Iš jų galima 
sukurti gražiausias kompozicijas. 

Dirbtinių gėlių kompozicijos pui-
kiai tiks ofisuose, kavinėse, patal-
pose, kuriose mažai šviesios. Jos 
tikrai pagyvins interjerą, nereika-
laus ypatingos priežiūros ir atro-
dys labai gražiai.

– Kokia gėlė Jums labiausiai 
patinka ir kurią tikrai bus gali-
ma rasti naujojoje studijoje?

– Man labai daug gėlių patinka. 
Net negaliu vienos kurios išskirti. 
Kiekviena yra savaip graži, tinka 
skirtingai progai. O tai, ko gero, 
reiškia, kad studijoje bus daug ir 
įvairių gėlių.

Beje, ne visiems žmonėms tin-
ka vienos ar kitos gėlės. Perkant 
gėlę dovanų, labai svarbu, kam ji 
dovanojama – vyrui ar moteriai, 
kokia proga, koks tas žmogus, ko-
kie jo pomėgiai. Jeigu tai energin-
ga, adrenalino ištroškusi mergina, 

5 psl.

Poliklinikos 
medikų komandą 
papildė psichikos 

sveikatos 
profesionalai
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkuose lankėsi Vokietijos 
vietos veiklos grupės atstovai

Šią savaitę Druskininkų savi-
valdybėje apsilankė Vokietijos 
Branderburgo regiono vietos 
veiklos grupės atstovai. Sve-
čius Druskininkų savivaldybė-
je priėmęs mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius pristatė 
kurorto istoriją, jau įgyvendi-
namus ir planuojamus įgyven-
dinti projektus, kurorto plėtrą, 

Druskininkų vietos veiklos gru-
pės darbus.

Svečių delegaciją sudarė turiz-
mo, SPA, VVG atstovai, kurie su-
sitikimo metu labiausiai domėjosi 
Druskininkų kurorto vystymusi, 
teikiamomis paslaugomis, purvo 
panaudojimo patirtimis, kultūri-
niu turizmu, klausinėjo, kaip kai-
miškosios vietovės pasinaudoja 

kurorto kaimynyste ir kokias pas-
laugas siūlo atvykstantiems tu-
ristams.

Po susitikimo Savivaldybė-
je svečiai apsilankė Druskinin-
kų gydyklose, „Flores“ viešbu-
čio SPA, Druskininkų kempinge, 
K. Dineikos sveikatingumo par-
ke, žiemos pramogų komplekse 
„Snow Arena“. 

Druskininkų savivaldybėje apsilankė Vokietijos Branderburgo regiono vietos veiklos grupės atstovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Liepos 29 d. Druskininkuo-
se pradėjo veikti nuolatinė su-
skystintų gamtinių dujų (SGD) 
išdujinimo stotelė, kuri šio Lie-
tuvos kurorto vartotojams už-
tikrins nepertraukiamą gamti-
nių dujų tiekimą ir skirstymą. 
Iki šiol Druskininkų gyventojai 
gamtinėmis dujomis buvo ap-
rūpinami per laikiną, nuo 2017 
m. rudens veikusią SGD dujų 
stotelę.

„Pradėjusi veikti nuolatinė SGD 
išdujinimo stotelė reiškia nau-
ją etapą ir teigiamus pokyčius vi-
siems Druskininkų gamtinių dujų 
vartotojams. Šis įgyvendintas di-
delės svarbos projektas užtikrins 
maksimalų dujų tiekimo patikimu-
mą ir saugumą Druskininkuose, 
kur gamtinių dujų skirstymo tin-
klas nėra sujungtas su gamtinių 
dujų perdavimo ar skirstymo sis-
tema“, – teigė ESO generalinis di-
rektorius Mindaugas Keizeris. 

Bendra nuolatinės Druskininkų 
SGD išdujinimo stotelės įrengimo 
vertė – 2,86 mln. eurų.

„Nuolatinė suskystintų gamti-
nių dujų stotelė įtvirtins Druskinin-
kų energetinę nepriklausomybę ir 
užtikrins, kad Druskininkų kuror-
tas tikrai nebus energetinė sala. 

Kaip ir visos Lietuvos vartotojai, 
galėsime dujas ir toliau pirkti, pa-
sirinkdami konkurencingas kainas 
siūlančius tiekėjus. Ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie šio reikšmingo 
projekto“, – sakė Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Mali-
nauskas.

ESO 2016 m. iš UAB „Druskinin-
kų šilumos tinklų“ perėmė Drus-
kininkų savivaldybėje esančią 
gamtinių dujų skirstymo sistemą, 
o nuo 2016 m. lapkričio 1 dienos, 
kai veiklą nutraukė buvęs dujų tie-
kėjas, vykdė garantinę dujų tieki-
mo veiklą.

Naudojantis ESO valdoma gam-
tinių dujų skirstymo sistema, 
Druskininkuose gamtinės dujos 
šiuo metu tiekiamos per 3100 pri-
vačių ir daugiau nei dviem dešim-
tims verslo klientų. Nuo 2017 m. 
pabaigos Druskininkų gyvento-
jai dujas buityje naudoja tokiomis 
pačiomis kainomis, kaip ir visa 
Lietuva.

ESO eksploatuoja didžiausią 
dujų skirstymo tinklą Lietuvoje, 
jis veikia daugiau nei 40-yje savi-
valdybių. Bendrovė turi didžiausią 
patirtį, reikiamas kompetencijas 
ir technologinius pajėgumus dujų 
skirstymo veiklai vykdyti.

Druskininkuose pradėjo veikti nuolatinė suskystintų gamtinių dujų (SGD) išdujinimo sto-
telė, kuri šio Lietuvos kurorto vartotojams užtikrins nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą 
ir skirstymą/ESO archyvo nuotrauka

Istorinė diena Druskininkuose: 
ESO atidarė nuolatinę SGD 

išdujinimo stotelę

Mokyklų lauko ir vidaus erdvių atnaujinimui 
savivaldybė skyrė daugiau kaip 

30 tūkst. eurų

Praėjusią savaitę savivaldybės 
vadovai ir „Ryto“ gimnazijos, „At-
gimimo“ ir Saulės mokyklų, Vie-
čiūnų bei Leipalingio progimnazi-
jų, Švietimo centro atstovai aptarė 
mokyklų lauko ir vidaus erdvių at-
naujinimo idėjas, kurios galėtų 
būti įgyvendintos dar šiais metais, 
bei jų įgyvendinimo kaštus.

„Birželį kreipiausi į mokinius 
ir kviečiau pasidalinti mintimis, 

kaip būtų galima pagerinti ir pa-
keisti mokyklų erdves. Mūsų jau-
nimas – labai aktyvus ir kūrybiš-
kas. Buvo pateikta apie 50 idėjų: 
nemaža jų dalis vienaip ar kitaip 
pasikartojo. Pavyzdžiui, gimnazi-
jos mokiniai norėjo, kad būtų at-
naujintas vidinis kiemas, Viečiū-
nų progimnazijos mokiniai svajojo 
apie atnaujintas lauko poilsio er-
dves. Todėl kartu su mokyklų va-

dovais atrinkome idėjas, kurias su 
palyginti nedideliu biudžetu spė-
sime įgyvendinti dar šiais metais. 
Grįžtančių po vasaros atostogų 
mokinių lauks atnaujintos moky-
klos“, – sakė meras Ričardas Ma-
linauskas.

Pasitarimo metu mokinių idėjų 
įgyvendinimui ir mokyklų atnau-
jinimui nuspręsta skirti šiek tiek 
daugiau, kaip 30 tūkst. eurų iš Sa-

vivaldybės biudžeto.
„Suprantame, kad ši suma, pa-

dalinta šešioms mokykloms, nėra 
labai didelė, tačiau biudžetas 
šiais metais yra ypač ribotas. Ti-
kimės, kad už šias lėšas moky-
klos įgyvendins bent dalį mokinių 
idėjų, kad bendromis pastango-
mis sukursime mokiniams patrau-
klesnes erdves“,  – sakė Savival-
dybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė.

„Ryto“ gimnazijos atnaujini-
mo planuose – mokyklos vidinio 
kiemo sutvarkymas, erdvės prie 
aktų salės atnaujinimas. Viečiūnų 
progimnazija planuoja atnaujinti 
lauko poilsio erdvę bei sutvarky-

ti mokyklos fojė, Leipalingio pro-
gimnazija įrengs lauko klasę ir 
atnaujins šalia skaityklos esan-
čią poilsio erdvę, „Saulės“ moky-
kla lauko erdvėse įrengs sveika-
tingumo taką ir nedidelį fontaną. 
Švietimo centras sutvarkys antro 
aukšto fojė, ten atsiras poilsio er-
dvė su gėlių pertvaromis. „Atgimi-
mo“ mokykla planuoja sutvarkyti 
mokyklos kiemelį tarp I-ojo ir II-
ojo korpusų.

Primename, kad su mokyklų at-
naujinimo idėjų konkurse dalyva-
vusiais mokiniais meras R. Ma-
linauskas susitiks mokslo metų 
pradžioje, geriausių idėjų autoriai 
tada bus apdovanoti prizais.

„Ryto“ gimnazijos mokiniai labiausiai norėjo atnaujinti mokyklos vidinį kiemą ir prie 
aktų salės esančią erdvę

Savivaldybės vadovai su švietimo įstaigų atstovais aptarė mokyklų lauko ir vidaus erdvių atnaujinimo idėjas, kurios galėtų būti įgyven-
dintos dar šiais metais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Gyvenimo džiaugsmo akordai ir susimąstymai apie asmenybės laisvę bei jos 
apribojimus Druskininkų teatro festivalyje „Sankryža“

Rugpjūčio 5-15 dienomis 
pagaliau laisviau įkvėps tie, 
kas karantino metu pasiil-
go teatro. Tomis dienomis 
vyks jau šeštasis tarptauti-
nis teatro festivalis „Druski-
ninkų vasaros teatro sankry-
ža“. Festivalio organizatoriai 
– VšĮ „Visagino Atspindys“ 
džiaugiasi, galėdami pasiū-
lyti žiūrovams tikrą muzikos, 
šokio ir teatro šventę. Kaip ir 
kasmet, tarptautiniame festi-
valyje pasirodys Lietuvos ir 
užsienio atlikėjai.

Rugpjūčio 5 d. festivalis tra-
diciškai prasidės teatralizuotu 
koncertu Druskininkų pramo-
gų aikštėje (renginys nemo-
kamas). Kurorto gyventojų ir 
atostogautojų nuotaiką skai-
drins smuikininkai Borisas 
Kirzneris ir Michailas Bolšu-
nas, tarptautiniame Vitebs-
ko estradinių dainų festivaly-
je-konkurse „Slavianskij bazar 
2020“ antrąją vietą pelniu-
si dainininkė Karolina Lyndo, 
flamenko šokėja Natalija Ko-
valiova ir kiti. Rugpjūčio 6 d. 
vienas ryškiausių ir savičiau-
sių Lietuvos džiazo ir improvi-
zacinės muzikos perkusininkų 
bei būgnininkų, Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos dės-
tytojas Arkadijus Gotesmanas 
pakvies vaikus ir suaugusius 
į atvirą būgnų bei perkusijos 
pamoką „Aš kuriu muziką“, o 
rugpjūčio 7 d. jis su pianistu 
virtuozu Dmitrijumi Golovano-
vu improvizuos pagal klasikinę 
Charlie‘o Chaplin‘o nebyliojo 
kino komišką dramą „Mažy-
lis“ (1921). Rugpjūčio 8 d is-
paniško temperamento, geros 
muzikos ir flamenko šokio ger-
bėjai galės mėgautis Dovilės 
Kazonaitės (sopranas), Rūtos 
Mikėlaitytės-Kašubienės (for-
tepijonas) ir  Natalijos Kovalio-
vos (flamenko šokis) programa 
„Ant flamenko sparnų“.

Šiemet „Sankryža“ susitelkia 
į asmenišką ir magišką vie-
no aktoriaus teatrą ir pakvies 
į keturis monospektaklius. 
Rugpjūčio 10 d. bus paro-
dytas Birutės Mar monos-
pektaklis „Unė“ aktorės Unės 
Baye-Babickaitės (1897-1961) 
dienoraščių motyvais, rug-
pjūčio 11 d. – Vladimiro Sero-
vo monospektaklis „Renkuosi 

laisvę“ Aleksandro Galičiaus 
kūrybos motyvais, rugpjūčio 
12 d. – Vokietijos teatro „Bo-
ris und Konsorten“ spektaklis 
„Produktas“ pagal žymaus, 
lietuvių žiūrovams puikiai pa-
žįstamo šiuolaikinio britų dra-
maturgo Marko Ravenhillo 
pjesę, o rugpjūčio 13 d. – Lie-
tuvoje, Visagino monospekta-
klių festivalyje „Atspindys“ jau 
rodytas latvių aktoriaus, mo-
delio, televizijos laidų vedėjo 
Andrio Bulio spektaklis „Feis-
bukas. Life“.

Visi spektakliai skirtingai kal-
ba apie lemtingus asmenybės 
pasirinkimus, siekiant trokšta-
mos laisvės, ir pavojų ją praras-
ti, taip atliepdami šiandieninio 
pandemijos sukrėsto pasaulio 
nuogąstavimus ir rūpesčius. B. 
Mar spektaklyje „Unė“ pasako-
ja apie talentingos lietuvių akto-
rės ir režisierės, vienos ryškiau-
sių ir spalvingiausių praėjusio 
šimtmečio lietuvių teatro asme-
nybių, vaidinusios Holivudo fil-
muose, Niujorko, Vašingtono ir 
Paryžiaus scenose, Unės Ba-
bickaitės likimą, gvildendama 
klausimą: kas yra laisvė teatro 
žmogui? Ar įmanoma visiška 
kūrybinė ir asmeninė laisvė? V. 
Serovas spektaklyje „Renkuo-
si laisvę“ supažindina žiūrovus 
su Rusijos poetu, scenaristu, 
dainų atlikėju ir autoriumi Alek-
sandru Galičiumi (tikroji pavar-
dė Ginzburgas, 1918-1977), 
dėl kūrybos persekiotu KGB, 
1974-aisiais priverstu emigruo-
ti iš SSRS, gyvenusiu Norvegi-
joje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
dirbusiu radijo stotyje „Laisvė“. 
Spektaklis pavadintas, kaip ir 
viena iš A. Galičiaus dainų. Vo-
kietijos teatro atvežamoje ko-
medijoje „Produktas“ žiūrovai 
atpažins į atmintį įsispaudu-
sius vaizdus ir klišes: M. Ra-
venhillo pjesės personažo siū-
lomame „produkte“ pagal visus 
rinkos dėsnius susipina eroti-
ka, meilė, terorizmas ir religi-
nis fundamentalizmas, o spek-
taklis gvildena tariamos laisvės 
ir pasirinkimų XXI amžiaus pa-
saulyje temą. Išmoningoje 
šiuolaikinės visuomenės bai-
mių satyroje išvysime save, su-
painiotus visuomenės informa-
cijos pramonės manipuliacijos 
mechanizmų. Latvių aktoriaus 

A. Bulio spektaklis „Feisbukas. 
Life“ pakvies peržengti trapią 
ribą tarp tikrosios ir virtualios 
realybės ir kels šiandieninių so-
cialinių tinklų vartotojams bei 
jų artimiesiems aktualius klau-
simus: kiek mes priklausomi 
nuo socialinių tinklų, kaip „li-
ke‘ų“ gavimas arba negavimas 
veikia mūsų nuotaiką, kiek lai-
ko praleidžiame virtualioje er-
dvėje? Ir pagaliau: kas lieka gy-
venime po mūsų – ar feisbukas 
netaps antkapiu, ant kurio bus 
užrašytas kiekvieno iš mūsų 
statusas?

Rugpjūčio 6 d. festivalio mo-
nospektaklių puokštę paįvai-
rins kamerinio Rygos teatro 
„Sidabrinis amžius“ spektaklis 
„Dvikova su meile. Vladislavas 
Chodasevičius ir Nina Berbero-
va“, kuriame aktoriai Asmik Ba-
gojan ir Valdemaras Mikšys su-
sitinka poetinėje dramoje apie 
rusų literatūros sidabrinio am-
žiaus paskutinį poetą Vladis-
lavą Chodasevičių ir rašytoją 
Niną Berberovą.

Vilniaus jaunimo teatras „Ar-
lekinas“, pratęsdamas festiva-
lyje gvildenamą asmenybės 
laisvės ir jos apribojimų temą, 
rugpjūčio 14 d. papasakos se-
novinę „Hamleto“ istoriją apie 
brolžudystę ir sūnaus kerštą už 
tėvo nužudymą, pasitelkęs vien 
kūno plastiką ir kūno kalbą. Ne-
standartiniai režisierės Tatja-
nos Timko sprendimai, įdomūs 
ir spalvingi kostiumai, įspūdin-
ga aktorių vaidyba – ne veltui 
2007 m. ši trupė pelnė didžiau-
sią Lietuvoje mėgėjų teatro ap-
dovanojimą – „Aukso paukštę“. 
Pagrindinė teatro savybė – 
klounados ir pantomimos žan-
ras, dėl kurio Williamo Sha-
kespeare‘o „Hamletas“ įgauna 
ypatingą emocinį ir intelektua-
linį svorį.

Rugpjūčio 15 d. visi laukiami  
Druskininkų pramogų aikštėje 
vyksiančioje festivalio uždary-
mo ceremonijoje. 

Festivalio organizatorių par-
tneris – Druskininkų savival-
dybė, pagrindinis rėmėjas – 
„Eglės“ sanatorija. 

Tarptautinio teatro 
festivalio „Druskininkų 

vasaros teatro sankryža“ 
informacija

Kaip ir kasmet, tarptautiniame festivalyje pasirodys Lietuvos ir užsienio atlikėjai/Or-
ganizatorių nuotrauka

Puolimas prieš Druskininkus tęsiamas toliau?
Antradienį Druskininkų sa-

vivaldybėje apsilankė STT 
pareigūnai. 

Regis, prieš beveik dešimtme-
tį prasidėjęs tam tikrų politinių 
jėgų užsakytas puolimas prieš 
Druskininkų savivaldybę, ku-
riam buvo mobilizuotos gausios 
teisėsaugos pajėgos, tęsiamas 
toliau. 

Trečiadienį savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas savo 
socialiniame tinkle „Facebook“ 
išsakė nuomonę apie STT pa-
reigūnų apsilankymą Druskinin-
kų savivaldybėje ir kitose insti-
tucijose.

„Kaip jau visi žinote, vakar 
Druskininkų savivaldybėje tu-
rėjome nekviestų „svečių“. STT 
pareigūnai pasiėmė su Turistų 

g. 13 susijusius dokumentus, 
kurie jau buvo ne vieną kartą 
pateikti įvairioms valstybės ins-
titucijoms, įskaitant STT.

Svarstau, kas galėjo iššaukti šį 
STT pasirodymą? Naujai patvir-
tintas Druskininkų savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas? 
Sprendimas Turistų g. 13 skly-
pe statyti M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dailės skyrių?

O gal iš mokesčių mokėtojų iš-
laikomai STT tarnybai tiesiog 
reikėjo parodyti savo darbo (ne)
rezultatus?

Kam buvo reikalinga ši pa-
rodomoji akcija? Kas trukdė 
kreiptis į savivaldybę raštu? 
Būtume nedelsiant pateikę vi-
sus dokumentus.

Gaila, kad politiniai užsakymai 

tebevykdomi teisėsaugos ran-
komis – taip žeminama savival-
dybės reputacija, trukdomas sa-
vivaldybės darbuotojų darbas.

Mūsų nuomone, politinis puo-
limas itin suaktyvėjo po prezi-
dentės D. Grybauskaitės 2016 
metų metinio pranešimo.

Europos žmogaus teisių teis-
mas yra ne kartą pasisakęs, 
kad pati blogiausia praktika, kai 
aukščiausio rango politikai savo 
viešais pasisakymais daro įtaką 
teismų ir kitų teisėsaugos ins-
titucijų veiksmams ar sprendi-
mams.

Esu visiškai ramus ir galiu ga-
rantuoti, kad Druskininkų savi-
valdybė dirba sąžiningai – ne-
turime ko slėpti, atvirkščiai 
– norime, kad teisėsauga pa-

galiau peržiūrėtų gautus doku-
mentus ir į juos įsigilintų.

Prieš kelis metus atstovaujant 
druskininkiečių interesus buvo 
kreiptasi į tuo metu naujai pa-
skirtą generalinį prokurorą E. 
Pašilį, Kauno apygardos vyriau-
siąjį prokurorą D. Valkavičių, 
STT vadovybės nurodytą ope-
ratyvinį darbuotoją, preziden-
tę D. Grybauskaitę, pateikiant 
šūsnis dokumentų, įrodančių 
prokurorų persekiojimus, Drus-
kininkams taikomus dvigubus 
standartus, kišimąsi į teismų 
procesus, įtaką prokurorams 
klastojant ir interpretuojant do-
kumentus.

Visi bandymai parodyti tikrą-
ją situaciją būdavo paverčiami 
žiniasklaidos skandalais ar šou 

Gedimino prospekte.
Šioje situacijoje savo nuomo-

nę išreiškė ir druskininkiečių 
bendruomenė, kuriai esu dėkin-
gas už palaikymą.

Seimui, Seimo pirmininkui dar 
pernai buvo pateikta 6,5 tūks-
tančio druskininkiečių parašų, 
kad pagaliau būtų pradėtas ne-
šališkas tyrimas. Bet šie parašai 
iki šiol guli stalčiuje. Gal dabar 
kas nors juos atsivers?

Vakarykščiai įvykiai nesutrik-
dė Druskininkų savivaldybės 
darbo ritmo – esame susitelkę 
ties pradėtais ir naujais darbais 
Druskininkų labui“, – informavo 
R. Malinauskas. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija
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Ekonominio atsigavimo tikslas – žmonės, o ne pelnai
Rimantas Katkevičius

Ekonominis Europos Sąjun-
gos atsigavimas šiuo kriziniu 
laikotarpiu yra labai svarbus 
socialinei politikai. Jis didina 
žmonių užimtumą, pajamas, 
valstybės ir socialinio draudi-
mo biudžetų įplaukas, tuo pa-
čiu – galimybes skirti daugiau 
lėšų socialinei apsaugai. Ta-
čiau vien ekonominio augimo 
nepakanka.

Taip teigia socialdemokratė 
Vilija Blinkevičiūtė, Europos 
Parlamento Užimtumo ir soci-
alinių reikalų komiteto vicepir-
mininkė. Pokalbis su ja – apie 
ES mastu priimtus ar ketina-
mus priimti sprendimus įvei-
kiant COVID-19 pandemijos su-
keltą krizę.

– Gerbiama Vilija, vasaros 
džiaugsmai bei rūpesčiai lyg ir 
laikinai pridengė pandemijos 
sukeltas problemas. Kaip, Jūsų 
manymu, šias problemas seka-
si spręsti Europos Sąjungai?

– O kaip sekasi šio sunkmečio 
problemas spręsti kiekvienam 
žmogui, kiekvienai šeimai, kie-
kvienam dirbančiajam, įstaigai ar 
įmonei? Krizė juk – kiekvieno iš 
mūsų akistata su galimais ar esa-
mais sunkumais. Pirmiausia viską 

vertinu iš šio taško.
Gerai, kad ES ir dauguma vals-

tybių pasimokė iš 2008 m. kri-
zės klaidų. Dabar krizė įveikiama, 
ne taupant, o investuojant ir nu-
matant investicijas. Tikiuosi, kad 
ekonominis atsigavimas (o kar-
tu su juo ir socialinis atsigavimas) 
įvyks sparčiau, nei buvo po 2008 
metų krizės. Tuomet sunkiai se-
kėsi atstatyti socialinius rodiklius, 
ekonominis atsigavimas lenkė so-
cialinį atsigavimą. Ekonominis at-
sigavimas yra labai svarbus, ta-
čiau vien jo nepakanka. Tikslas 

turi būti ne pelnai, o žmonės, jų 
gyvenimai.

– Šiuo metu daugiausiai kal-
bama apie ES paramą verslui, 
ekonomikai. Tam ES skirs 750 
milijardų. O kokios priemonės 
numatytos, kad būtų parem-
ti pažeidžiami visuomenės na-
riai, dirbantieji?

– Kai kalbame apie ekonominio 
gaivinimo planą, reikia įvertinti ir 
visą kompleksą ES socialinės po-
litikos priemonių, kurios jau įgy-
vendinamos ar bus įgyvendintos 
nepriklausomai nuo ekonominio 
gaivinimo plano. Tai ir Socialinis 
fondas, Jaunimo užimtumo ir Vai-
kų garantijų programos, atnaujin-
ta įgūdžių darbotvarkė, darbo ir 
šeimos suderinimas, darbo san-
tykių apsauga, lankstesnis struk-
tūrinių fondų ir paramos skurstan-
tiems panaudojimas.

Išskirčiau trumpalaikes ir ilga-
laikes krizės pasekmių įveikimo 
priemones, kurias inicijavo Eu-
ropos Komisija ir kurioms pritarė 
Europos Parlamentas. Trumpalai-
kės: parama verslui, kuri turi pa-
dėti išsaugoti darbo vietas, dar-
buotojų pajamas ir verslo tvarumą 
(SURE programa, valstybėms na-
rėms skirta iki 100 mlrd. eurų len-
gvatinėms paskoloms naciona-
linėms darbo schemoms remti); 

didesnės galimybės valstybėms 
narėms finansuoti socialinius ir 
ekonominius projektus. 

Prie ilgalaikių programų reikia 
priskirti jau minėtas ES ekonomi-
kos gaivinimo priemones, padi-
dintą finansavimą Europos Socia-
liniam fondui ir jaunimo programai 
„Erasmus+“, atnaujintą jaunimo 
užimtumo garantiją , Europos ne-
darbo perdraudimo sistemą, vie-
ningus minimalaus mėnesio at-
lyginimo nustatymo principus 
visoje ES, didesnę ir labiau pa-
siekiamą pagalbą iš Globalizaci-
jos fondo bankrutuojančių įmonių 
darbuotojams.

– Iš Ekonomikos gaivinimo 
fondo lėšų Lietuvai numaty-
ti papildomi 2,4 mlrd. eurų 
subsidijų, šalis iš fondo ga-
lės pasiskolinti 3 mlrd. eurų. 
To pakaks?

– Tai didžiulė suma, jei ji bus in-
vestuota į žmones. Ir ne milijar-
duose esmė, o kaip jie bus pa-
naudoti. Neabejoju, kad nemaža 
dalis tų lėšų, kurios papildomai 
ateis į Lietuvą, bus ir turi būti pa-
naudotos darbo, socialinėms pro-
gramoms, švietimui, sveikatos 
apsaugai stiprinti.

Komisijos pristatyme numaty-
ta, jog iš šio fondo bus skiriamos 
papildomos lėšos Europos pagal-

bos labiausiai skurstantiems as-
menims fondui, užimtumo subsi-
dijoms, sutrumpinto darbo laiko 
tvarkai, jaunimo užimtumo prie-
monėms, programai „Erasmus+“.

ES valstybių vadovams paga-
liau pavyko susitarti ir dėl 2021-
2027 metų ES biudžeto. Dabar 
visos kovos dėl tų milijardų persi-
kels į Europos Parlamentą, kuris 
turi pritarti arba nepritarti valsty-
bių vadovų susitarimui. Asmeniš-
kai dirbsiu, kad kuo daugiau lėšų 
būtų numatyta socialinei, švieti-
mo, sveikatos sritims.

Iš tiesų, dauguma galių, pavyz-
džiui, socialinės politikos srityje, 
priklauso ES valstybėms narėms. 
Nuo 2017 m., kai buvo pasirašy-
ta Europos Socialinių teisių rams-
čio deklaracija, ES socialinės po-
litikos reikšmė tik didėja. 2008 
metų krizė parodė, kad ES gebė-
jimas užtikrinti žmonių socialinę 
apsaugą yra labai pažeidžiamas. 
Neabejoju, jog bus padarytos rei-
kiamos išvados ir iš COVID-19 
krizės.

 Užsakymo Nr. MDR-265-01

V. Blinkevičiūtė: „Gerai, kad ES ir dau-
guma valstybių pasimokė iš 2008 metų 
krizės klaidų“.

Poliklinikos medikų komandą papildė psichikos sveikatos profesionalai
Ilgai trukusio karantino pa-

baiga, bet dar likęs COVID-19 
mūsų gyvenime sukėlė ir suke-
lia nemažai psichologinių pro-
blemų. Dažnai be specialistų 
pagalbos jas išspręsti yra la-
bai sunku. Druskininkų pirmi-
nės sveikatos priežiūros cen-
tro (PSPC) vadovai, nuolat 
rūpindamiesi druskininkiečių 
gera psichologine būsena, pui-
kia psichine sveikata, savo dar-
buotojų komandą nuolat papil-
do kvalifikuotais specialistais. 

Centro direktorę Eglę Ma-
tienę džiugina neseniai prie 
PSPC komandos prisijungę 
du puikūs psichikos sveikatos 
specialistai – psichiatras, me-
dicinos mokslų daktaras, do-
centas Benjaminas Burba ir 
medicinos psichologė Beatri-
čė Aukštuolytė. 

„Mūsų psichikos sveikatos 
centras aptarnauja visus Drus-
kininkų savivaldybės gyvento-
jus, todėl džiaugiuosi, kad prie 
komandos prisijungė du puikūs 
specialistai. Man, kaip gydytojai, 
žmonių psichikos sveikata atro-
do labai svarbus ir reikšmingas 
faktorius, lemiantis gyvenimo 
kokybę, todėl svarbu žmones, 
kurie susiduria su emociniais 
sunkumais, paskatinti nebijo-
ti ir ateiti į konsultacijas pas psi-
chologą ar psichiatrą. Tikrai op-
timistiškai nuteikia tai, kad jau 
keičiasi požiūris į psichikos svei-
katos specialistus. Stigmatizaci-
ja pamažu nyksta, ir tai suteikia 
vilties. Juk psichikos ligos yra 
visiškai tokios pačios, kaip šir-
dies, nervų ar endokrininės, o 
bijodami ieškoti pagalbos, žmo-
nės neretai suserga ir sunkio-
mis depresijos formomis. Tai 
tikrai atsispindi tragiškoje Lie-
tuvos savižudybių statistikoje... 
Ir gydytojai, kurie teikia pagal-
bą susirgus, yra visai tokie pa-
tys, kaip kiti specialistai. Tokių 
specialistų poreikis tikrai didžiu-
lis – jei būtų galimybių ir finansų, 

galėtume įdarbinti kokius keturis 
šios srities specialistus“, – sakė 
E. Matienė.

Su iš Vilniaus atvykusia psi-
chologe B.Aukštuolytė ir kau-
niečiu psichiatru B.Burba kal-
bamės apie mūsų visuomenės 
psichikos būklę po karantino, 
apie situacijas, į kurias pate-
kus, derėtų kreiptis psichologo 
ar psichiatro pagalbos. 

– Kaip paprastais žodžiais 
apibūdintumėte skirtumą tarp 
psichiatro ir psichologo?

– Benjaminas: „Psichiatras yra 
gydytojas, baigęs medicinos stu-
dijas ir paskui specializavęsis psi-
chiatrijoje. Jis nustato diagnozę, 
skiria gydymą“. 

– Beatričė: „Psichologas – svei-
katos specialistas, draugas, kuris 
gali patarti, kaip žmogui susitvar-
kyti su jo problemomis. Psichi-
atras išrašo vaistus, kai yra tam 
tikrų patologijų, o psichologas 
kalbasi, jis negali nustatyti dia-
gnozės“. 

– Kuo šis laikotarpis – pande-
mija, karantinas –  ypatingas 
mūsų visuomenės psichinės 
sveikatos prasme? Ar tiesa, 
kad šiuo metu žmonėms ypač 
reikia psichologo ir psichiatro 
pagalbos? 

– Benjaminas: „Taip, žmonės 
per COVID 19 pandemiją paty-
rė ir toliau patiria nemažai streso. 
Pagrindiniai susirgimai, vadina-
ma didžioji psichiatrija: šizofreni-
ja, depresija ir su tuo susijusios 
ligos, jų dažnis šiuo laikotarpiu 
nepasikeitė. Tačiau mažoji psichi-
atrija – baimės, nerimas, neuro-
zės, miego sutrikimai – pandemi-
jos metu tikrai išaugo“. 

– Beatričė „Pastebime daugiau 
psichologinių sunkumų, kai žmo-
gus ilgiau būna izoliuotas, jis jau-
čiasi vienišas. Sunku susitaikyti 
su apribojimais, kaukių dėvėjimu, 
draudimais išeiti į lauką. Tai neį-
prasta situacija, prie kurios reikia 
adaptuotis, ir ne visiems tai yra 
lengva.

– Ar skiriasi psichikos proble-

mos didžiuosiuose miestuose 
ir mažesniuose miesteliuose?

 
– Benjaminas: „Mažuose mies-

tuose gyvenimas yra ramesnis, 
todėl ir streso mažiau. Kita ver-
tus, didžiųjų miestų žmonės nuo-
lat gyvena, patirdami stresą, ir 
prie jo šiek tiek prisitaiko. Būtų 
įdomu atlikti lyginamąjį tyrimą“.

– Beatričė: „Labai diskutuotinas 
klausimas. Nesu tikra, bet man at-
rodo, kad miestuose labiau įpras-
ta kalbėti apie psichologines pro-
blemas ir pagalbą. Mažesniuose 
miesteliuose dar vyrauja nepasi-
tikėjimas, kartais psichologas ly-
ginamas su šamanu ar tiesiog juo 
netikima.

– Benjaminas: „Dar yra žmo-
nių, bijančių eiti pas psichiatrą. 
Tai neva reikštų, kad pripažįsti, 
jog esi kvailas. Toks požiūris – 
vis dar sovietmečio reliktas. O tai 
yra labai blogai. Psichikos ligo-
nio stigma dar išlieka gaji. Noriu 
mesti akmenėlį ir į žiniasklaidos 
daržą. Jei ką nors nusikalstamo 
padaro sveikas žmogus, tai nie-
ko ypatingo, bet jei ką nors pa-
daro psichikos ligonis, tai ta in-
formacija atsiranda pirmajame 
puslapyje. Faktas yra tas, jog 
tarp mūsų ligonių yra mažiau nu-
sikaltimus darančių žmonių, nes 
jie daug ko nesugeba. Yra liku-
si samprata, jog jei tu esi psichi-
atrinėje įskaitoje, į tavo žodžius 
galima nekreipti dėmesio ir aps-
kritai su tavimi nereikia turėti rei-
kalų. Kaip rodo praktika, psichiš-
kai sveikų žmonių nėra tiek daug, 
kaip gali pasirodyti. Realiai, svei-
kų yra mažiau.“ 

– Beatričė: „Sveikumas yra su-
sitarimo reikalas.“ 

– Kokiais atvejais patartumė-
te žmonėms pasikonsultuoti su 
psichikos specialistais? Kada 
kviestumėte pas jus ateiti? 

– Beatričė: „Galima kreiptis bet 
kurioje situacijoje, kai esi gyve-
nimo kryžkelėje, nerandi spren-
dimo, svarstai, ką pasirinkti. Kai 
žmogus susiduria su sunkumais 
dėl ligos, dėl darbo, dėl kau-
kių nešiojimo, karantino, dėl vie-
natvės, kai atsiranda tam tikrų 
emocinių sutrikimų, nerimo, ne-
tikrumo.“ 

– Benjaminas: „Reikia, kad 
žmonės nesibaimintų ateiti pas 
psichiatrą, nes dar gajūs mi-
tai, kad dėl to vieno vizito pas šį 
specialistą gali atimti ginklą, ne-
leisti vairuoti automobilio. Krei-
pimasis į psichiatrą dar nereiš-
kia, kad pacientas automatiškai 
įtraukiamas į psichiatrijos įskai-
tą. Jei žmogus neserga sunkia 
psichikos liga, tai jis niekur nėra 
įtraukiamas, o tiesiog gauna tuo 
metu reikalingą pagalbą. To ti-
krai nereikėtų bijoti, nes niekas 
neturi teisės sužinoti, kad žmo-
gus gydosi ar yra psichiatrijos 
įskaitoje – nei darbdavys, nei 
advokatas. Ši informacija – ab-
soliučiai konfidenciali. Pasikar-
tosiu, jei žmogus ir serga psi-
chikos liga, tai nereiškia, kad jis 
negali vairuoti nuosavo automo-
bilio. Visada sakau, kad geriau 
kreiptis pagalbos ir ateiti dešimt 
kartų be reikalo, nei pražiopso-
ti rimtą ligą. 

Turint psichikos problemų, pir-
mas laiptelis – psichologas, an-
tras laiptelis – psichiatras. Tie-
siai pas jį gali nukreipti šeimos 
gydytojas.“

– Kaip jums sekasi adaptuotis 
Druskininkų PSPC? 

– Benjaminas: „Labai drau-
giškas kolektyvas, puiki darbo 
atmosfera.“ 

– Beatričė: „Galiu tik pritarti ko-
legai, tikrai čia viskas puiku!“. 

Parengė Laimutis Genys

B. Aukštuolytė, medicinos psichologė/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

B. Burba, psichiatras, medicinos moks-
lų daktaras, docentas/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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tai pastelinės, šviesiai rožinės ro-
žytės ar frezijos, manau, jai nela-
bai tiks. O labiausiai man norisi, 
kad žmonės vieni kitiems dova-
notų kuo daugiau gėlių, net ir be 
progos, tiesiog norėdami nuste-
binti ar pagerinti nuotaiką. Labai 
liūdna, kad didžiausią kiekį gėlių 
dažnas gauna per laidotuves, kai 
gėlės jau nėra svarbios ir žmogus 
jomis pasidžiaugti nebegali. Tad 
tikrai noriu paraginti džiuginti arti-
muosius gėlėmis, kol jie yra šalia 
ir gali jomis pasidžiaugti.

– Šventinės aplinkos kūrimas, 
puokštės ir dekoras lydi Jus jau 
ne vienerius metus. Šioje srity-
je tikrai nesate naujokė. Kokios 
dabar šventinių dekoracijų ten-
dencijos? Ko žmonės pagei-
dauja, ko atsisako?

– Dekoro ir floristikos srityje dirbu 
jau šeštą sezoną. Iki tol dirbau sa-
vivaldybėje, taigi visą savaitę dirb-
davau oficialų darbą, o savaitgaliai 
buvo skiriami švenčių – vestuvių, 
krikštynų, jubiliejų – dekoravimui. 
Ir tuo metu mokiausi floristikos, ir 
dabar nuolat tobulinu žinias – šioje 
srityje nuolat yra pokyčių.

Dekoravimo tendencijos priklau-
so nuo pačios šventės, nuo jis po-
būdžio, kokioje aplinkoje ji rengia-
ma. Palmių lapais kaimo turizmo 
sodybos tikrai nerekomenduo-
čiau puošti... Kliento pageidavi-
mus pirmiausia derinu, įvertinu-
si interjerą, kuriame vyks šventė. 

Vasarą švenčių aplinkos puošy-
bai dažnai renkuosi pievų gėles, 
jas miksuoju su kitomis gėlėmis.

Dar labai svarbus sezonišku-
mas. Juk rudenį norisi jurginų, o 
ne tulpių. Visus metus, kiekvieną 
mėnesį vyrauja kurios nors gėlės. 
Nors, tiesą sakant, Nyderlandų 
aukcionuose bet kuriuo metų lai-
ku galima gauti visokių gėlių. Pa-
vyzdžiui, bijūnų. Juk jie – amžina 
klasika. Ko gero, šios gėlės visa-
da išliks pačios mėgstamiausios. 
Ir dabar, vasarą, galima gauti bijū-
nų. Bet jei atvežami iš Nyderlan-
dų – šaldyti, skinti anksčiau, todėl 
sunku prognozuoti, kaip ilgai jie iš-
silaikys nuotakos puokštėje. Juos 
rinktis, manau, tikrai rizikinga.

– Dažnai paslaugų sferoje sa-
koma, kad klientas yra visada 
teisus. Kaip Jūsų srityje? Ar vi-
sada sutampa jūsų norai ir ga-
limybės? Ar klientai aklai pasi-
tiki, ar patys „geriau žino“, kaip 
reikia padaryti?

– Per tiek metų visaip yra buvę. 
Žinoma, smagiausia, kai užsako-
vas manimi pasitiki ir leidžia lais-
vai pasireikšti. Žinoma, iš anksto 
aptarus biudžetą. Juk floristui tik 
duok laisvę!

Galiu pasidžiaugti, kad tikrai ne-
buvo tokių, kurie pradėtų moky-
ti, kaip reikia daryti. Pavyzdžiui, 
nuotakos internete ar žurnaluo-
se dažnai jau būna išsirinkusios, 
kokios puokštės norėtų. Bet tą 
puokštę deriname ir prie sukne-
lės, makiažo, šukuosenos. Aš 
patariu, ir dažniausiai randame 
kompromisą dėl bendro įvaizdžio.

– Ko gero, kurdama šven-
čių dekoracijas, ir pati gauna-
te daug geros energetikos. Juk 
dažnai ateinate ir, regis, tuščio-
je vietoje, sukuriate stebuklą.

– Tą stebuklą sukurti užtrunka. 
Būna ir bemiegių naktų. Bet kai 
darai darbą, kuris patinka, laiko 
pojūtis dingsta. Juk ir pačios gė-
lės skleidžia gerą energetiką!

O kai darbas būna padarytas, kai 
pasiseka įgyvendinti savo sumany-

mus ar net pranokti kliento lūkes-
čius, kai mano sukurtos dekoraci-
jos visiems labai patinka, žmonės 
padėkoja, neslėpsiu, kartais tikrai 
apima tokia euforija! Gerų emocijų 
užtenka visai savaitei.

Labai džiaugiuosi, kad man la-
bai padeda šeimos nariai.  Esu 
jiems labai dėkinga. Viskas pri-
klauso nuo šventės dydžio. Jei 
galiu, tvarkausi viena, bet daž-
nai prireikia ir namiškių pagalbos. 
Stebiuosi, kokius mano sumany-
mus jiems kartais tenka įgyven-
dinti. O jie tepasako, kad galėčiau 
kartais ir anksčiau informuoti, ką 
teks daryti... Kartais mums talkina 
ir dukros Gustės draugės.

– Grožio kūrimas, dekoraci-
jos Jūsų gyvenime neatsirado 
atsitiktinai. Mokėtės dailės mo-
kykloje, studijavote menotyrą, 
taigi tai, kas gražu ir džiugina 
akį, visada Jus lydėjo?

– Dailės ir menotyros žinios la-
bai pravertė. Nors bandžiau dirb-
ti kitokį darbą – 18 metų buvau 
savivaldybės tarnautoja, esu lai-
minga, ten įgijusi neįkainojamos 
patirties. Bet laisvu laiku visa-
da norėjosi kūrybos. Ir fotografi-
ja domėjaus, ir fotosesijas dariau, 
ir papuošalus kūriau... Bet niekas 

nesudomino taip, kad būtų tapę 
ilgalaike veikla. Kol neatradau 
floristikos. O ji, pasirodo, visa-
da mane lydėjo. Pirmiausia savo 
nuožiūra perdažydavau visus 
močiutės gėlių vazonus, studijuo-
dama negalėdavai praeiti pro gė-
lių salonus, nes man ten viskas 
buvo labai gražu. Net savo nuo-
takos puokštę ir pamergių puokš-
teles, atvežtas iš Kauno, iš vaka-
ro perkomponavau pati. O vėliau 
pradėjau kurti dekoracijas, moky-
tis floristikos, ir negaliu sustoti.

– Kas yra svarbiausia, norint 
būti geru floristu? Ar intuity-
vus grožio pajautimas, gamtos 
duota dovana, ar mados ten-
dencijų ir technikos žinojimas, 
mokymasis?

– Vis dėlto manau, kad svar-
biausias yra Dievo duotas pajau-
timas. Gali daug mokytis, bet, iš-
ėjęs iš kursų ar mokymų, atsistosi 
prie stalo ir nežinosi, kaip sukom-
ponuoti tas gėles, suderinti jų 
spalvas ir faktūras. Niekas nepa-
sakys, kurią gėlę prie kurios dėti 
ir kaip dera jų spalvos. Daug le-
mia tas prigimtinis jausmas, este-
tikos pajautimas.

– Tai Jūsų akis jau pastebės 

viską, kas puokštėje nedera-
mai padaryta?

– Pastebėjau, kad draugai ir pa-
žįstami man jau nedrįsta dovanoti 
gėles, bijodami neįtikti. Bet aš ti-
krai visomis gėlėmis visada labai 
džiaugiuosi! O dėl puokščių tai ti-
krai – visada, atrodytų, nejučio-
mis, bet apžiūriu ir įvertinu.

– Kuris Jūsų sukurtas deko-
ras Jums suteikė daugiausia 
džiaugsmo?

– Daugelis iš mano sukurtų de-
koracijų man mielos, nes, jas kur-
dama, įdedu labai daug širdies ir 
meilės. Ypač džiaugiuosi nuotakų 
puokštėmis, nes kiekvienai iš jų 
skiriu tikrai daug laiko ir dėmesio.

Labai smagu buvo praėjusią 
žiemą prieš Šv. Kalėdas pirmą 
kartą Druskininkuose sukurti Ka-
lėdų senelio rezidencijos interjerą 
Kalėdų miestelyje. Labai smagu, 
kad ji daug kam labai patiko.

O vienas iš sunkesnių darbų – 
romų vestuvių, kuriose dalyvavo 
120 žmonių, puošyba. Buvau su-
kūrusi 11 kompozicijų ant stalų, 
apie 5 ryto užsakovė paprašė at-
siųsti nuotraukas. Jai šiek tiek ne-
patiko, todėl visas 11 kompozicijų 
teko dar kartą perdaryti.

Labai mėgstu sezoninę interje-
ro puošybą. Gruodžio mėnesį aš 
papuošiau reabilitacijos centro 
„Upa“ interjerą ir buvau patenkin-
ta savo darbu. Panaudojau gamti-
nes dekoracijas, derančias prie jų 
interjero, žinoma, buvo ir šiek tiek 
Kalėdų dvasią skleidžiančio bliz-
gesio – smulkių lempučių.

– Ar lieka laiko kitiems pomė-
giams?

– Labai mėgstu visokias naujoves, 
patinka skaityti knygas. Deja, joms 
skaityti vis mažiau laiko lieka, todėl 
džiaugiuosi per karantiną atradusi 
audioknygas – juk tuo pat metu ga-
lima ir klausyti, ir kitus darbus dirbti.

Kiek galimybės leidžia, mėgstu 
keliauti ir leisti laiką su šeima.

Buvo metas, kai, ieškodama sa-
vęs, mėginau kepti tortus, kek-
siukus, gaminti desertus, rankų 
darbo triufelius. Kolegos darbe 
būdavo jų degustatoriais...

– Užsiminėte apie kolegas. 
Juk ilgą laiką dirbote savival-
dybėje, ten gana sėkmingai ki-
lote karjeros laiptais.

– Manau, kad esu viena iš tų, 
kuriai teko išmėginti įvairias tar-
nautojos pozicijas. Pirmiausia bu-
vau specialistė ryšiams su užsie-
niu ir informacijai, po to pradėjau 
dirbti vyriausiąja specialiste Do-
kumentų ir informacijos skyriuje, 
po kiek laiko tapau šio skyriaus 
vedėjo pavaduoja, dar vėliau – 
vedėja. Perėjau visus laiptelius.

Ir nors skyrius vadinosi Doku-
mentų ir informacijos, atmetus, 
pavyzdžiui, raštų rašymus, mano 
darbas buvo labai įdomus, ir aš 
juo buvau labai patenkinta. Prisi-
dėdavau prie renginių organizavi-
mo, vertėjaudavau, kai atvykdavo 
užsienio delegacijos. Per Padėkų 
šventės esu kūrusi puokštes no-
minantams. Per šventinius rengi-
nius pati derindavau dekoracijas, 
puošybos elementus, ir būdavo ti-
krai puikių rezultatų.

Dirbdama Druskininkų savival-
dybėje, tikrai įgijau neįkainojamos 
patirties. Aš myliu žmones. Man 
patinka bendrauti, todėl ten labai 
patiko dirbti.

Kai pradėjau dirbti, tik baigusi 
studijas, prisimenu, sutikau kori-
doriuje dabartinį Švietimo centro 
vadovą Vytautą Gintutį. Labai iš-

gyvenau, kad nepavyko gerai pa-
rašyti rašto – visko dar tik mo-
kiausi. O jis man tada sakė: „Po 
daugelio metų niekas neprisi-
mins, kaip tu parašei vieną ar kitą 
raštą, bet visi prisimins, kaip tu 
bendravai su žmonėmis.“ Tikrai 
įsiminiau šituos žodžius. Vėliau 
raštus rašyti išmokau, daug vi-
sokių jų teko parašyti, bet vidinė 
atmosfera, žmogiškasis faktorius 
visada išliko svarbus.

Ir esu dėkinga likimui, nes visą 
laiką dirbau su pačiais geriausiais. 
Būta daug profesinių komandi-
ruočių. Daug kas per tuos darbo 
metus įvyko, visur teko dalyvauti: 
buvo pastatytas Vandens parkas, 
„Snow arena“, lynų kelias. Tikrai 
smagu buvo pirmiausia išgirsti, re-
gis, utopinę idėją, o vėliau matyti 
tų objektų atidarymo juostelių per-
kirpimus. Mano manymu, mūsų 
Savivaldybės vadovai – žmonės, 
iš kurių galima mokytis. Jie sugal-
voja, pradeda daryti ir įgyvendina 
drąsiausias idėjas!

Pasimokiau iš jų ir aš, o dabar 
pati bandau realizuoti savo ilgai 
brandintą idėją. Žinoma, reikėjo 
daug ryžto, pastangų ir darbo su 
savimi, kad po 18 metų valstybi-
nio darbo imčiau ir pradėčiau vis-
ką nuo nulio, viską daryčiau pati. 
Idėja žavinga, rizikinga, bet, ma-
nau, reikia didelio noro ir eiti link 
savo tikslo. Tada viskas įmanoma.

Gyventi ir dirbti Druskininkuo-
se man labai patinka. Net magis-
trantūros studijų netęsiau Kaune, 
nors jau buvau įstojusi. Tarptau-
tinės komunikacijos magistrantū-
ros studijas nuotoliniu būdu bai-
giau Vilniuje.

2001 metais iš karto patikėjau 
Savivaldybės mero Ričardo Ma-
linausko žodžiais, kad Druskinin-
kai atsigaus, jo vaizdingais pa-
sakojimais, kaip viskas čia bus ir 
atrodys. Viską taip ir įsivaizdavau, 
ir viskas išsipildė.

O gyventi tokio lygio kurorte yra 
nuostabu. Į didmiesčius bet kada 
galima kelioms dienoms ištrūkti, 
jei reikia patenkinti savo kultūri-
nius poreikis – aplankyti parodas, 
pamatyti spektaklį ar sudalyvauti 
koncerte. O visa kita yra ir Druski-
ninkuose. Jau nekalbant, kaip čia 
sutaupomas laikas, nereikia sto-
vėti kamščiuose, viskas – ranka 
pasiekiama. Tikrai niekada nesi-
gailėjau, kad likau gyventi gimta-
jame mieste.

Beje, džiaugiuosi, kad Druski-
ninkų savivaldybė kartu su JUC 
įgyvendina jaunimo integracijos į 
darbo rinką programą, todėl ir pas 
mane šią vasarą darbuosis dvi 
moksleivės. Gal joms patiks dirb-
ti dekoro ir gėlių srityje? Jos įgis 
patirties, galbūt panorės čia dirbti 
ir ateityje, tarkime, savaitgaliais?

– Kokias svajones siejate su 
naująja veikla? 

– Svarbiausia, kad mano studija 
būtų reikalinga žmonėms, kad ga-
lėčiau jiems padėti sukurti kuo ge-
resnę šventės aplinką ir nuotaiką, 
kad nudžiuginčiau gėlėmis. Noriu, 
kad žmonės užeitų. Tikiuosi su-
laukti užsakovų, bendradarbiavi-
mo ir su Druskininkų įstaigomis, 
kolektyvais, pavieniais žmonėmis.

Norisi, kad žmonės pirktų gėles 
ne tik dovanojimui, o ir parsineštų 
sau į namus. Manau, kad ne vie-
nas pastebėjo, kokią gerą energe-
tiką skleidžia namuose pamerktos 
gėlės. Ypač karantino laikotarpiu! 
Žinau, kad tikrai daug kas atrado 
tą malonumą, kai namus puošia 
gėlės. O kokybiška, šviežia gėlė 
tikrai jus džiugins ilgai!

Druskininkuose pražydo Edeno sodasAtkelta iš 1 psl.

D. Ciūnienė labiausiai nori, kad žmonės vieni kitiems dovanotų kuo daugiau gėlių, net ir 
be progos, tiesiog norėdami nustebinti ar pagerinti nuotaiką/Asmeninio archyvo nuotrauka

Dovilė praėjusią žiemą, prieš Šv. Kalėdas pirmą kartą Druskininkuose atidarytame Ka-
lėdų miestelyje sukūrė Kalėdų senelio rezidencijos interjerą/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Humanitarinėje misijoje Armėnijoje su COVID-19 kovojęs Druskininkų 
ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėjas R. Botovas: 

„Parsivežiau neįkainojamos patirties“
Liepos pradžioje į Lietuvą iš 

Armėnijos sugrįžo Lietuvos 
medikų komanda, dvi savai-
tes padėjusi Armėnijos medi-
kams kovoti su COVID-19 in-
fekcija. Armėnijoje užfiksuota 
daugiau kaip 30 tūkst. susirgi-
mų šia infekcija, sergančiųjų 
skaičius vis dar didėja.

Tarp 11-os humanitarinėje 
misijoje dalyvavusių medikų 
ir ekspertų buvo ir Druskinin-
kų ligoninės Priėmimo ir sku-
bios pagalbos skyriaus vedė-
jas Romanas Botovas.

Druskininkų ligoninės kolek-
tyvas džiaugiasi, kad jų ko-
mandoje yra toks motyvuotas 
medikas, įgijęs realios patir-
ties, kovojant su COVID-19. 
Po būtinosios saviizoliacijos 
į darbą sugrįžęs, R. Botovas 
sukauptomis žiniomis pasida-
lijo su kolegomis Druskininkų 
ligoninėje – ši unikali patirtis 
neabejotinai pravers visam 
personalui. 

– Kaip apsisprendėte vykti į 
šią humanitarinę misiją?

– Sulaukiau pasiūlymo išvyk-
ti, dėl kurio reikėjo apsispręsti 
tą pačią dieną. Pradžioje infor-
macijos kiekis buvo ribotas – ži-
nojau tik misijos šalį, apytiks-
lę išvykimo datą ir jos trukmę. 
Sunkiau buvo suderinti darbą, 
bet ligoninės administracija pa-
laikė mane, todėl, ilgai negalvo-
damas, sutikau.

– Kaip atrodė lietuvių medi-
kų darbas Armėnijoje?

– Dirbome dvejose Jerevano 
ligoninėse. Kartu su vietiniais 
gydytojais lankėme pacientus, 
sudarinėjome gydymo planus. 
Sunkiausia darbo dalis buvo re-
animacijoje, ten buvo gelbėja-
mos sunkia koronaviruso forma 
sergančių pacientų gyvybės.

Pamačiau COVID-19 sukeltą 
krizę iš arti, kai ligoninės visiš-
kai apkrautos, naudojamos vi-
sos įmanomos parankinės prie-
monės, personalas pervargęs, 
pacientai laukia savaitėmis pa-
tekimo į ligoninę, kad gautų de-
guonies.

Tai sukrečia, bet kartu suteikia 
galimybę įgyti patirties, gauti la-
bai daug žinių, kaip bent iš da-
lies suvaldyti tokią situaciją, to-
kius ligonių srautus.

Iš humanitarinės misijos Armė-
nijoje pasivežiau neįkainojamos 
patirties, kuri leis dar geriau su-
valdyti infekciją, jeigu smogs an-
troji banga.

– Ar skiriasi gydymo įstai-
gos Armėnijoje ir Lietuvoje?

– Armėnijoje sveikatos priežiū-
ros sektorius yra pakankamai 

stiprus – jie apsirūpinę moder-
nia įranga, tačiau labai trūksta 
personalo, ypač COVID-19 kri-
zės akivaizdoje, kai sergančių-
jų skaičius auga, ypač – sunkios 
būklės pacientų.

Ligoninės, kuriose dirbome, 
buvo palyginti mažos. Augant 
užsikrėtusiųjų skaičiui, ėmė 
stigti vietos pacientams.

Tačiau, kaip jau minėjau, ligo-
ninėje buvo visa reikalinga tech-
nika: dirbtiniai plaučių ventilia-
cijos aparatai, galimybės atlikti 
ultragarso tyrimus. Tai itin pa-
lengvino mūsų darbą.

– Papasakokite, kokiomis 
sąlygomis gyveno misijoje 
dalyvavę medikai? Ar buvo 
imtasi kokių nors saugumo 
priemonių?

– Gyvenome viešbutyje, ats-
kiruose kambariuose. Turėjo-
me sukomplektuotas asmens 
apsaugos priemones visam lai-
kotarpiui. Į darbą ir atgal į vieš-
butį mus parveždavo specialiai 
užsakytas transportas. Darbo 
drabužius ir avalynę palikdavo-
me atskiroje viešbučio patalpo-
je, ten pat ir prausėmės – ligoni-
nėje nebuvo galimybių atlikti tai 
saugiai. Iš tiesų labai daug dė-
mesio skyrėme saugumui.

– Kokios patirties jums, kaip 
medikui, davė ši misija?

– Pasinaudojau puikia galimy-
be patobulinti savo žinias, dir-
bant su dirbtinės plaučių ven-
tiliacijos įranga. Su Armėnijos 
kolegomis pasidalijau savo pa-
tirtimi ir supažindinau su mūsų 
ligoninėje taikytomis prevenci-
jos priemonėmis. Galėjau pri-
taikytas metodikas palyginti su 
tarptautinėmis rekomendacijo-
mis.

Lietuvoje jau įpratau dirbti, ap-
sirengęs visomis apsaugos prie-
monėmis, bet kai Armėnijo-
je temperatūra siekė 30 laipsnių 
karščio šešėlyje, tai buvo tikras 
iššūkis, kuris leido patikrinti savo 
kūno fizines galimybes ir ribas.

– Lietuvos akistata su CO-
VID-19, lyginant su kitomis 
pasaulio šalimis, yra palygin-
ti nesudėtinga. Kaip jautėtės, 
patekęs į aplinką, kurioje vi-
rusas gerokai išplitęs? Ar ne-
jautėte baimės užsikrėsti?

– Baimės tikrai nejutau. Norė-
jau kuo daugiau išmokti iš kole-
gų, perduoti jiems Lietuvos pa-
tirtį, o taip pat, kaip įmanoma, 
daugiau padėti pacientams, ser-
gantiems COVID-19. Laikėmės 
visų saugumo priemonių, sau-
gojome save ir kolegas. Grįžus 
į Lietuvą, visiems komandos na-
riams buvo atliktas COVID-19 
testas. Visi testai buvo neigiami.

– Kas šioje misijoje paliko 
didžiausią įspūdį?

– Didžiausią įspūdį man pali-
ko tai, kad, nepaisant kelių mė-
nesių besitęsiančio medikų 
nuovargio bei pacientus iškan-
kinusios sunkios ligos, tarp me-
dikų ir ligonių išliko šiltas ryšys 
ir abipusė pagarba – būtent tokį 
bendravimą stengiamės išlaikyti 
ir Druskininkų ligoninėje.

– Grįžkime prie mūsų aktu-
alijų. Esate Druskininkų li-
goninės Priėmimo ir skubios 
pagalbos skyriaus vedė-
jas. Šiam skyriui pandemijos 
metu teko bene sudėtingiau-
sias uždavinys padėti paci-
entams, kartu užtikrinant ir 
personalo, ir bendruomenės 
saugumą. Kaip vyko darbas?

– Iš tiesų dėl COVID-19 grės-
mės teko apmokyti personalą, 
perorientuoti darbus ir įprastą 
pacientų priėmimo tvarką, ta-

čiau iš visų jėgų stengėmės su-
teikti gyventojams greitą ir koky-
bišką skubią pagalbą. Manau, 
kad su karantino iššūkiais susi-
dorojome neblogai, o tobulėti vi-
sada yra kur. Pagrindinis mūsų 
tikslas – padėti Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojams ir kuror-
to svečiams. 

Esu dėkingas visam Priėmi-
mo ir skubios pagalbos skyriaus 
personalui bei kitų skyrių kole-
goms už atsakingą darbą, o gy-
ventojams – už supratingumą 
šioje nelengvoje situacijoje. 

Naudodamasis proga, noriu 
pakviesti gydytojus ir slaugy-
tojus prisijungti prie mūsų sky-
riaus kolektyvo. Tobulėkime ir 
kurkime kartu!

Druskininkų ligoninės 
informacija

Humanitarinėje misijoje Armėnijoje su 
COVID-19 kovojęs Druskininkų ligoninės 
Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus ve-
dėjas R. Botovas parsivežė neįkainojamos 
patirties/Asmeninio archyvo nuotrauka

Tarp 11-os humanitarinėje misijoje dalyvavusių medikų ir ekspertų – ir Druskininkų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos sky-
riaus vedėjas R. Botovas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Humanitarinėje misijoje Armėnijoje su COVID-19 kovojęs Druskininkų ligoninės Priėmi-
mo ir skubios pagalbos skyriaus vedėjas R. Botovas parsivežė neįkainojamos patirties/
Asmeninio archyvo nuotrauka

R. Botovui teko dirbti dvejose Jerevano 
ligoninėse/Asmeninio archyvo nuotrauka

Darbui restorane „Romnesa“ 
Druskininkuose reikalingi virėjai.

 Darbas pamaininis. 
Kreiptis tel. 8 614  44445

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba 
„Ignė“ jau dirba. Iki malonaus 

susitikimo  4 km nuo Druskininkų, 
Vienkiemių g. 3, Jaskonys. 

Tel. +370 6060 0016

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos 
Druskininkų mieste, renovuotame 

name, Liškiavos g. 
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“
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Švendubrė paminėjo 400 metų jubiliejų
Ankstyvą liepos 26-osios ry-

tmetį Švendubrės kaimo gy-
ventojai ir svečiai sugužėjo į 
Švendubrės koplyčią. Kaimo 
400-mečio šventė prasidėjo 
kunigo Raimundo Macidulsko 
aukotomis Šv. Mišiomis. Gie-
dojo Druskininkų Šv. Apašta-
lo Baltramiejaus (Ratnyčios) 
parapijos sumos choras. Šv. 
Mišių pradžioje Švendubrės 
kaimo jaunimo atstovai Gre-
ta Remeikatė ir Marius Sma-
liukas šventinimui į koply-
čią įnešė naująją Švendubrės 
vėliavą. Buvo pašventintas ir 
naujasis koplytėlės altorius, 
kurį sumeistravo Romas Ra-
manauskas. 

Kartu su 400-uoju Švendubrės 
gimtadieniu minėjome ir Šv. Onos 
bei Joakimo dieną, todėl po Šv. 
Mišių buvo pasveikintos ir visos 
jose dalyvavusios Onos ir Onutės.

O vėliau renginio dalyviai, prie 
Tremtinių koplytėlės susibūrę į 
šventinę eiseną, patraukė link 
bendruomenės namų. Rengi-
nio organizatoriai šventės sve-
čius pakvietė dalyvauti sporti-
nėse varžybose – išmėgintant 
savo jėgas komandinėse estafe-
tėse „Kitaip“, žaisti tinklinį, smi-
ginį, futbolą ir dalyvauti pavienė-
se rungtyse. Šventės metu veikė 
ir medžio drožėjo, tautodailininko 
Gintauto Akstino atviros medžio 
drožybos dirbtuvės bei Jūratės 
Vaičiulionienės kūrybinės dirbtu-
vėlės vaikams. 

Karštą sekmadienio popie-

tę Švendubrės kaimo gyvento-
jus ir svečius pasveikino Savi-
valdybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, Viečiūnų 
seniūnijos seniūnas Alvydas 
Varanis, Lietuvos Respublikos 
Seimo nariai Zenonas Strei-
kus ir Virginija Vingrienė, Drus-
kininkų krašto kaimo bendruo-
menių atstovai. 

Bendruomenės pirmininkė Vai-
da Grigelytė kartu su mero pava-
duotoju L. Urmanavičiumi pager-
bė kaimo senolius, įteikė jiems 
padėkas ir simbolines atminimo 
dovanėles. Buvo apdovanotos ir 
sportinių varžybų komandos-pri-
zininkės. 

Všį „Sūrus vėjai“ parengė šven-
tinę programą „Kaip dzūkas žmo-
nos ieškojo“, o vakare visus nu-
džiugino atlikėjo Deivido Basčio 
koncertas.

Dėkojame gausiam Švendu-
brės kaimo talkininkų būriui, prisi-
dėjusiam prie šios šventės orga-
nizavimo, o ypatingai dėkojame 
Druskininkų savivaldybės merui 
Ričardui Malinauskui, jo pava-
duotojui L. Urmanavičiui, Savival-
dybės administracijai, Viečiūnų 
seniūnijai, Vietos veiklos grupei, 
Druskininkų kultūros ir Spor-
to centrams, UAB „Rasa“, UAB 
„Akvavita“, Mantui Micevičiui, Ro-
mui Ramanauskui ir visiems, ku-
rie bent maža dalelyte prisidėjo 
prie šios šventės.

Švendubrės kaimo 
bendruomenės informacija

Roberto Kisieliaus fotoreportažas 
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Linijinių šokių ratelis „Rudenėlis“ ruošiasi 
naujam sezonui

Laimutė Radinienė

„Bočių“ linijinių šokių ratelio 
„Rudenėlis“ šokėjos, vadovau-
jamos Laimutės Radinienės, 
karantino metu neleido laiko 
veltui – mokėsi naujų šokių. 

Vilniaus Trečiojo amžiaus uni-
versiteto linijinių šokių vadovė Va-
lerija Stričkienė atsiuntė mūsų 
šokėjoms jos sukurtą naują šokį 

pagal Stasio Povilaičio dainą „Se-
nelė mūsų jauna“. Visos šokėjos, 
kurios turėjo galimybę atsidaryti 
šokį internete, jį šoko namie. Už 
tai Tarptautinės šokių dienos pro-
ga gavome padėkas iš Lietuvos 
gimnastikos asociacijos.

Kai pirmojo Druskininkų linijinių 
šokių festivalio sumanytojas ir or-
ganizatorius Povilas Lapinskas 
mus pakvietė jame dalyvauti, šį 

šokį parodėme ir festivalio atida-
rymo koncerte liepos 3 dieną Pra-
mogų aikštėje. Džiaugiamės, kad 
šį lietuvišką kūrinį labai šiltai priė-
mė susirinkusi publika. 

Džiugu, kad „Bočių“ linijinių šo-
kių ratelį papildė net šešios nau-
jos šokėjos, kurios jau turėjo pro-
gą pasirodyti ir koncerto metu. 
Visą liepos mėnesį repetavome ir 
laukiame naujo sezono.

„Bočių“ linijinių šokių ratelio „Rudenėlis“ šokėjos karantino metu mokėsi naujų šokių/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kokybiškas buto remontas, santechnika, vonių 
restauravimas. Tel. 8 607 38627

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Skubiai parduodu 6 a žemės sklypą  5 km nuo 
Druskininkų miesto, Jaskonių kaime,  Miglos g. 

4. Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvena žmonės. 
Tel. 8 618 14474

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

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

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

SAVIVARČIO PASLAUGOS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!

Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas, 
išvežame šiukšles, pervežame baldus.

Tel. 8 673 93725

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Autoservisui reikalingas automechanikas remon-
tuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Visi santechnikos ir kanalizacijos 
darbai. Tel. 8 656 21154

Nupirksiu Jūsų 
automobilį už 

geriausią kainą. 
Tel. 8 648 18 770

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988 

Parduodami:
Pianinas „Ryga“, mažai naudotas;

automobilis „Renault Espace“: 1995 m., dyzelis. 
Tel.  8 686 69521
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Dainavos krašto folkloro tautinis identitetas 
ir transformacija

„27-ąjį kartą Druskininkuose 
rengiama Dainavos krašto fol-
kloro šventė per dainuojamąjį, 
choreografinį folklorą, tradici-
nius amatus, kulinarinį paveldą 
atspindi ne tik Druskininkų, bet 
ir visos Dzūkijos bei kitų Lietu-
vos regionų kultūrinį tapatumą 
ir savitumą“, – teigia Dainavos 
krašto folkloro šventės iniciato-
rė, Druskininkų kultūros centro 
etnografė Lina Balčiūnienė. Šį-
met rugpjūčio 7-9 dienomis vyk-
sianti šventė jau turi per daugelį 
metų susiformavusias tradicijas 
ir spalvas. Tris dienas truksian-
tis renginys suburs ne tik liau-
dies muzikos mylėtojus, bet pa-
teiks ir labai įvairią programą, 
kuri turėtų pritraukti ne tik vie-
tinę bendruomenę, bet ir poil-
siautojus iš Lietuvos bei užsie-
nio šalių. 

Dzūkijos ir Aukštaitijos folklo-
ro sąsajos ir unikalumas

Pasak organizatorės, šiemet pir-
mą kartą šventėje dalyvaus tik 
Dzūkijos ir Aukštaitijos regionų fol-
kloro kolektyvai, bus išryškina-
mi ir akcentuojami šiems etnogra-
finiams regionams būdingi žanrai. 
„Senosios dzūkų dainos yra vien-
balsės, jos ypatingos nepaprastu 
melodikos grožiu, ritmo laisvumu, 
žanrų įvairumu, tačiau laikui bė-
gant, vis rečiau dainuojamos, o štai 
Aukštaitijoje populiarios sutartinės, 
kurios jau yra įtrauktos į UNESCO 
nematerialaus kultūros paveldo są-
rašą“, – sako L. Balčiūnienė.

Vienbalsių dainų repertuarą ren-
gia folkloro ansambliai „Žeiria“ 
(Varėna), „Packavėlė“ (Veisiejai), 
„Raskila“ (Birštonas), „Stadalėlė“, 
„Žemynėlė“ (Druskininkai), o aukš-
taitiškas sutartines trauks Vilniaus 
folkloro ansamblis „Gija“ ir Ignali-
nos folkloro ansamblis „Čiulbutė“.

Kūrybinės dirbtuvės – ne tik 
pažiūrėti, bet ir išmokti

Dzūkiškų vienbalsių dainų bus 
galima išmokti kūrybinėse dirbtu-
vėse kartu su etnomuzikologe Egle 
Česnakavičiūte, ji ne tik pamokys 
dainų, bet ir supažindins su senovi-
niais dzūkų dainavimo ypatumais. 
Čia pat norintieji galės pasimokyti 
ir dainuojamų, šokamų, instrumen-
tinių aukštaitiškų sutartinių.

Tautodailės dirbinių ir kulinarinio 
paveldo mugėje bus pristatytas ir 
Dzūkijos bei Aukštaitijos regionų ku-
linarinis paveldas, būdingiausi Dzū-
kijos regiono amatai. Amatininkų, 
tautodailininkų ir kulinarų progra-
ma bus itin gausi ir įvairi, amatinin-
kai rengs įvairias darbų edukaci-
jas, tad ir vaikai, ir suaugusieji galės 
ne tik pamatyti, bet ir patys išdrož-
ti medinį šaukštą, padekoruoti me-
duolį, pasigaminti šiaudinį paukštelį 
ar surišti valstiečių lėlę, pasigamin-
ti papuošalą ar išbandyti kito amato 
subtilybes. Amatų edukacijose ypa-
tingas dėmesys bus skirtas UNES-
CO saugomam kryždirbystės me-
nui. Amatininkai kurs „saulutes“ ir 
suteiks galimybę žiūrovams pridė-
ti ranką prie kūrybos proceso. Ka-
tinų šeimos aliejaus ūkio atstovas 
Ramūnas Katinas pademonstruos, 
kaip aliejus būdavo išgaunamas se-
noviniu būdu – ąžuolinėje bačkutė-
je. Beje, šiame ūkyje linų sėmenų, 
kanapių, moliūgų sėklų, nakvišų, 
juodgrūdės, įvairių riešutų ir kiti alie-
jai ir dabar spaudžiami būtent šiuo 
ypatingu būdu – ąžuolo statinėje. 

Sveikatai ir grožiui – žolininkų 
paslaptys

Vaistažolių žiniuonės ir sertifikuo-
ti žolininkai pristatys vaistažolinius 
augalus, jų gydomąsias savybes, 
tradicinius gydymo metodus. Va-
rėnos rajone Musteikos kaime gy-
venanti žolininkė Renata Malūnavi-
čienė rengia edukacinę programą 
„Žolynai – sveikatai ir grožiui“, ku-
rios metu papasakos, kaip panau-
doti žolynus gerai savijautai, kas-
dienei odos priežiūrai ir kosmetikos 
gamybai. Tautodailininkas iš Pa-
langos Jordanas Barčius, renkan-
tis, apdirbantis ir kuriantis dirbinius 
iš gintaro, atskleis gydomąsias gin-
taro savybes, pristatys iš gintaro 
gaminamą produkciją: muiliukus, 
kremus, aliejukus, pamokys pasi-
daryti arbatėlę ir gintarinį vandenį, 
kuris turi gydomųjų savybių ir gali 
būti naudingas sveikatai.

Folkloras kitaip – sintezė su 
šiuolaikiniais muzikos žanrais

Šventėje koncertuos 10 folklo-
ro ansamblių iš Birštono, Vilniaus, 
Varėnos, Lazdijų, Širvintų, Ignali-
nos, Druskininkų, kurie rengia spe-
cialias koncertines programas, pa-
gal Dzūkijos ir Aukštaitijos regionų 
tautosakos pateikėjų medžiagą.

Į liaudies šokių sūkurį žiūrovus 
įtrauks siautulinga šokių vakaronė. 
Kiekvienas kolektyvas demons-
truos choreografinį folklorą ir mo-
kys žiūrovus įvairiausių šokių, šo-
kių figūrų.

Jaunuosius žiūrovus turėtų sudo-
minti post folkloro vakaras: koncer-
tuosiančios grupės liaudies dainas 
atliks įvairiais muzikos stiliais. „Tai 
folkloras kitaip, – sako Druskinin-
kų kultūros etnografė. – Jei anks-
čiau muzikinis folkloras buvo su-

vokiamas, kaip muziejinė vertybė, 
kurią svarbu išsaugoti ir autentiškai 
atkartoti, tai šiais laikais šią muzi-
ką atlikėjai jau geba pateikti savitai, 
kūrybiškai, ieškodami naujo skam-
besio, kitų išraiškos priemonių, taip 
chrestomatinę medžiagą pateikda-
mi populiariau ir priimtiniau jauna-
jai kartai.“

Post folkloro vakare dalyvausian-
tis „Folk trio“ – projektas, kuriame 
profesionalūs Lietuvos muzikan-
tai subtiliai ir jautriai paliečia lietu-
višką folklorą, prideda modernių ir 
klasikinių prieskonių, improvizacijų, 
jį pateikia, įvilkdami į nenuspėjamą, 
savitą, tačiau visada nuoširdų bei 
tikrą muzikinį rūbą. 

Jų programoje – ne tik gerai ži-
nomos, bet ir jau užmirštos, legen-
das pasakojančios istorijos, kurio-
se slypi raktas į mūsų pačių sielos 
gelmes. O Merkinės jaunimo fol-
kloro ansamblis „Kukumbalis“ savo 
programą vadina „etno, folk, rock ir 
visais kitais monais“.

Du gerai žinomi muzikantai – 
Robertas Semeniukas, kompozi-
torius, profesionalus gitaristas ir 
dainininkas, grupės „Žalvarinis“ 
įkūrėjas ir muzikos autorius, gro-
jantis Marijono Mikutavičiaus gru-
pėje, ir iš Druskininkų kilusi Vil-
tė Ambrazaitytė, koncertuojanti 
su grupe „Žalvarinis“, „Contry Live 
Project“, dalyvaujanti kituose mu-
zikiniuose projektuose, vienijami 
meilė muzikai, folklorui, besido-
mintys lietuviškomis šaknimis, ren-
gia įspūdingą programą, kuri turėtų 
būti labai patraukli žiūrovams.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Dainavos krašto folkloro šventė per dainuojamąjį, choreografinį folklorą, tradicinius 
amatus, kulinarinį paveldą atspindi ne tik Druskininkų, bet ir visos Dzūkijos bei kitų 
Lietuvos regionų kultūrinį tapatumą ir savitumą/Organizatorių nuotrauka

Naudoti daiktai – naujo verslo 
pamatas. Kodėl gi ne?

Juras ZINKUS

„Senas daiktas dažnai būna la-
bai kokybiškas. Paversti jį nau-
ju ir iš to uždirbti – tikrai įmano-
ma“, – įsitikinusi alytiškė Monika 
Aziulevičiūtė-Vartavičienė. Prieš 
kelias savaites perskaičiusi ben-
dradarbiauti kviečiantį pasiūly-
mą, ji užsuko į Alytaus regiono 
daiktų mainų centrą „TikoTiks“. 
Iš jo išėjo, nešina senu stalčiu-
mi ir kažkieno išmestu paveikslu. 

Netrukus į „TikoTiks“ centrą ji grį-
žo su tais pačiais, tačiau jau visai 
kitą pavidalą įgavusiais daiktais. 
Jie virto įstabiomis dekoracijomis, 
kurias išvydęs ne vienas suskubo 
klausti: „Kiek kainuoja? Noriu!“. 

Šių dekoracijų Monika nepar-
davė – jas padovanojo tam pa-
čiam „TikoTiks”. Ne tik tam, kad 
jos taptų centro puošmena, bet ir 
kad paskatintų, įkvėptų kitus savo 
darbe, veikloje ieškoti senų daik-
tų panaudojimo galimybių. 

Tai buvo pirmasis floristinių eko-
sistemų kūrėjos M. Aziulevičiūtės-
Vartavičienės ir „TikoTiks“ projek-
tas, tačiau moters veikloje naudotų 
daiktų netrūko ir anksčiau. Ji yra 
dalyvavusi tarptautinėse konferen-
cijose, susipažinusi su dėvėtų daik-
tų panaudojimo galimybėmis, taiko 
jas praktikoje ir yra pasiruošusi ži-
niomis dalintis su kitais.

Kurdama dekoracijas, kurioms 
naudoja tik ekologiškas priemo-
nes ir nemažai dėvėtų daiktų, 
Monika sako bent jau minima-
lų atlyginimą per mėnesį nesun-
kiai užsidirbanti. „Verslu to dar 
nevadinčiau, bet tai yra veikla, 
atnešanti pajamas. Jei dėčiau 
daugiau pastangų, užsidirbčiau 
daugiau“, – patikina jauna mama 
M. Aziulevičiūtė-Vartavičienė.

Ji pasiruošusi ne tik pati toliau 
užsiimti šia veikla, bet ir įtraukti į 
ją kuo daugiau kitų žmonių.

„Turbūt daugelio namuose dul-
ka sena vaza, kėdė, paveikslas... 
Noriu ir galiu padėti žmonėms iš-
mokti prikelti šiuos daiktus an-
tram gyvenimui“, – sako moteris, 
neabejojanti ir socialine, ir ekono-
mine tokios veiklos nauda.

Kad naudoti daiktai gali pasitar-
nauti, kuriant ir plėtojant įvairius 
verslus, neabejoja ir Agnė Jučie-
nė, Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro Aplinkosauginio ug-
dymo ir pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė.

„Esame pasiruošę bendradar-
biauti su visomis įmonėmis ir or-
ganizacijomis, norinčiomis savo 
veikloje bet kokiomis formomis 
naudoti nenaujus daiktus. Jų turi-
me tikrai daug – į „Mainukų“ punk-
tus ir centrą „TikoTiks“ patenka 
gausybė daiktų, kurie gali tapti 
puikia žaliava naujiems produk-
tams kurti“, – kalbėjo A. Jučienė.

Ji pastebi, kad kol kas verslas 
šioje srityje žengia tik pirmuosius 
žingsnius, ir jie yra pakankamai 
nedrąsūs. O ir pakartotinio nau-
dojimo veikla Lietuvoje dar yra la-

bai nauja sritis.
Neseniai buvo atliktas tyrimas, 

kurio metu aiškintasi šios veiklos 
galimybės, siekiant surasti tinka-
miausią jos modelį. Tyrimui buvo 
pasirinktas Alytaus regionas – 
vienintelis, kuriame šiuo metu 
Lietuvoje jau veikia daiktų ren-
gimo pakartotiniam naudojimui 
centras ir 19 daiktų mainų paviljo-
nų kiekviename rūšiavimo centre.

Viena iš tyrimo krypčių – siekis 
išsiaiškinti verslu užsiimančių as-
menų ir organizacijų požiūrį į pa-
kartotinį daiktų panaudojimą.

Tyrimo metu atliktos apklausos 
rezultatai parodė, kad daugiausia 
pakartotiniu daiktų panaudojimu 
užsiima asmenys, vykdantys indi-
vidualią veiklą, antroje vietoje yra 
uždarosios akcinės bendrovės, po 
jų – su verslo liudijimu dirbantys 
asmenys ir mažosios bendrijos.

Daugeliui apklausos dalyvių 
daiktų pakartotinis naudojimas 
yra pagrindinė veikla, nemažai 
daliai – papildoma, ir tik viene-
tams – paramos kitiems forma.

Nors tai yra nauja veikla, kai kurie 
verslininkai ja užsiima jau ne vie-
nerius metus: tarp apklausos daly-
vių buvo tokių, kurie teigė tą daran-
tys jau daugiau kaip 5 metus, nors 
daugiausia atsakiusiųjų tuo užsii-
ma ne ilgiau, kaip 3 metus.

Pakartotiniu panaudojimu užsii-
mantys asmenys daiktų savo veiklai 
gauna įvairiais būdais: atiduoda pa-
žįstami, perka sendaikčių turguose, 
dirbantieji pagal užsakymus naudo-
ja klientų atneštus daiktus.

Daugiausia pakartotinai naudo-
jami baldai, namų apyvokos, in-
terjero gaminiai, smulkūs elektros 
prietaisai, antikvariniai daiktai.

Daugelį tokia veikla užsiimančių 
verslininkų domina bendradarbia-
vimo su ARATC galimybės. Atlie-
kų tvarkymo centrą jie mato, kaip 
naudotų daiktų, medžiagų tiekė-
ją, partnerį, populiarinant naudo-
tų daiktų perdirbimo veiklą, taip 
pat – jau paruoštų pakartotinai 
naudoti daiktų tiekėją.

Kai kuriuos verslininkus domintų 
ir pakartotinio naudojimo veiklos 
vykdymas ARATC suteiktose pa-
talpose. Kol kas nedaug, bet atsi-
rastų ir norinčiųjų jungtis bendrai 
veiklai šioje srityje bei įtraukti į ją 
asmenis iš socialiai jautrių grupių.

„Pakartotinių daiktų naudojimas 
– tai ne tik su finansine nauda su-
sijusi veikla. Ji parodo ir asmens 
sąmoningumo bei atsakomybės 
lygį, nes yra betarpiškai susiju-
si su atliekų prevencija. Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centras 
yra pasiruošęs būti partneriu ir 
atviras visoms bendradarbiavimo 
formoms. Kviečiame verslininkus 
kreiptis su savo pasiūlymais – visi 
jie yra svarstytini, siekiant bendro 
tikslo – atliekų mažinimo“, – sako 
A. Jučienė ir kviečia verslininkus 
atrasti kelią į „Mainukus“ bei juos 
jungiantį „TikoTiks“ centrą. 

ARATC informacija

Seną stalčių ir išmestą paveikslą M. Aziulevičiūtė-Vartavičienė pavertė naujais meno 
kūriniais/ARATC archyvo nuotraukos
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Daugumoje laiptinių matome jų valymo grafikus, tačiau retas 
kuris randa laiko ir noro atlikti šį ne ypač mėgstamą darbą. Bet 
tai mielai padarys mūsų gerai apmokyta komanda, naudodama 
profesionalią įrangą!

Kodėl šiai paslaugai verta rinktis mus? Nes:
- mes laiptines išsiurbiame, o ne šluojame – tai žymiai švariau 

(namo elektros nenaudojame!)
- dezinfekantu nuvalome turėklus, valome sienas, dujų vamzdžius 

ir kitus nešvarius paviršius
- kartą per metus NEMOKAMAI išvalome laiptinės langus iš vidi-

nės pusės ir tuos langus, kurie atsidaro iš lauko pusės 
- kiekvienam aukštui skiriama atskira švari grindų šluostė, jos at-

vežamos drėgnos ir su valikliu, todėl nenaudojamas namo vanduo!
- laiptinė valoma kartą per savaitę – 4-5 kartus per mėnesį
- laiptinė po išvalymo pakvėpinama
- laiptinės valymas butui per mėnesį kainuoja nuo 3,66 Eur, priklau-

somai nuo laiptinės dydžio ir gyventojų skaičiaus
Kokybiškai prižiūrint laiptines, kyla ir turto vertė!

Švari laiptinė – švarūs namai!

Dėl laiptinės valymo kainos ir kitos informacijos teiraukitės 
tel. 8 641 27721 arba el. paštu info@litvala.lt

UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/
dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Spe-
cialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime pri-
imti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu 

+370 682 04710 arba +370 687 50429

Šienauju, mulčiuoju apleistas pievas, suku šieno 
rulonus. Tel. 8 671 09524 

Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, dėl 

kompensacijos (1000 Eur) perkant naują transpor-
to priemonę (automobilį, motorolerį, paspirtuką). 

Tel. 8 613 91192, Druskininkai

„Bočių“ išvyka į Jūrų muziejų

Laimutė Radinienė

Per karantiną pasiilgę kelio-
nių, ankstų liepos 22-osios rytą 
„Bočiai“ išsiruošė į Klaipėdą. 
Pirmininkės Zitos Jančiauskie-
nės suburti ir Antano Lanke-
lio vedami, vykome apžiūrėti 
po rekonstrukcijos atnaujintos 
Jūrų muziejaus ekspozicijos. 
Mūsų buhalterė Genovaitė Pui-
dokienė pasirūpino bilietais ir į 
jūrų liūtų ir delfinų pasirodymą 
„Saulės įlankoje“.

Pakeliui A. Lankelis daug pa-
pasakojo apie žemaičių krašto ir 
Klaipėdos istoriją. Įdomu buvo su-
žinoti, kad šį kraštą Žemaitija pa-
vadino Lietuvos karalius Mindau-
gas, kaip ir Aukštaitiją, Sudūvą ir 
mūsų Dainavą.

Anksti atvykę į Klaipėdą, persikė-
lėme per marias ir pradėjome savo 
ekskursiją. Ryte nebuvo daug lan-
kytojų, todėl muziejų su gide ap-
žiūrėjome nuosekliai. Nustebino 
ne tik senovės jūrų gyventojai, bet 
ir šių laikų milžiniški gyvūnai – ka-
šalotai, didžiulės žuvys merlinai, 
Sibiro ir Baikalo eršketai, plaukio-
jantys mums virš galvų. O kokio 
grožio šiltųjų kraštų povandeninis 
pasaulis su nuostabių spalvų, dy-
džių ir formų žuvytėmis!

Deja, jau einant į delfinų pasi-
rodymą, lankytojų žymiai padau-
gėjo, tai net muziejaus darbuoto-
jams buvo sunku suvaldyti eilę. 
Bet į spektaklį nepavėlavome ir ti-
krai visi buvome sužavėti dresuo-
tojų išmone ir tuo, kaip puikiai gy-
vūnai vykdė jų nurodymus.

Gražu buvo matyti delfinus, 
plaukiojančius kartu su žmonė-
mis, stebėtis, kaip gracingai jie 
sukinėjasi po vandeniu, kokius 
šuolius, kūlversčius, salto atlieka 
ar iškelia žmones ant savo nosies 
į tikrai įspūdingą aukštį.

Kadangi dar turėjome laiko, grį-
žę į Klaipėdą, aplankėme laikro-
džių muziejų ir išlikusius bei res-
tauruotus buvusios miesto pilies, 

kuri buvo sunaikinta prieš šim-
tmetį, rūsius. Ten eksponuojami 
archeologiniai radiniai, pilies gy-
vavimo metų žmonių drabužiai, 
namų apyvokos daiktai. Gilų įspū-
dį paliko nepaprastai aukšti rūsių 
skliautai, o mintyse bandėme at-
kurti visos pilies vaizdą.

Ir kaip galėtume palikti Klaipė-
dą, neaplankę jūros. Nuvykę į 
Melnragę, norėjome išsimaudy-

ti. Oras buvo sušilęs iki 20 laips-
nių, vanduo – iki 18. Deja, bangos 
buvo 6-7 balų, plevėsavo raudona 
vėliava, todėl beliko tik pabraidyti. 
Buvo smagu pasivaikščioti pajū-
riu ir net rasti kelis gintarėlius.

Namo grįžome smagiai – su 
armonikos muzika, dainomis ir 
pokštais, jau planuodami naujas 
keliones ir tikėdamiesi, kad joms 
nesutrukdys karantinas.

Druskininkų „Bočiai“ džiaugiasi pirmąja po karantino išvyka ir galinžmybe apžiūrėti po 
rekonstrukcijos atnaujintą Jūrų muziejaus ekspoziciją/Antano Lankelio  nuotraukos

Parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas 

puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų 

namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komunika-
cijos, puikus privažia-
vimas. Kaina – 18 500 
Eur. Tel. 8 624 69222

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai. 
Tel. 8 687 41202
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.

Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

ir atminty gyva išlieka…

Mirus mylimam broliui Juozui, nuoširdžiai užjaučiame 
Antaną Užkurėlį ir artimuosius.

Merkinės g. 5-ojo namo vidurinės laiptinės gyventojai

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

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Marcinonį. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

... be galo baisu žmogų tartum saulę dan-
guj prarast. 

(Just. Marcinkevičius)

Netikėtai autoavarijoje žuvus mylimai Mamai 
ir Močiutei Irenai Kaziavinienei (1938-07-02 – 2020-07-24), 
skaudžią netektį ir sielvartą išgyvenantys artimieji – dukra, 
anūkai Aleksandras ir Edita su šeimomis – už rūpestį ir šilu-
mą visos jos kelionės Žemėje metu dėkoja visiems šviesaus 
atminimo Mamą ir Močiutę mylėjusiems bei gyvenimo kelio-
nėje ją lydėjusiems artimiesiems, draugams, bičiuliams, bu-
vusiems bendradarbiams ir kaimynams. 

Dėkojame ir visiems, palaikiusiems mus, palydintą ją į Am-
žinojo poilsio vietą. 

Renginiai
Rugpjūčio 7 d. 16 val. Edu-

kacinė popietė „Vasaros akimir-
kos“, Viešosios bibliotekos Vie-
čiūnų padalinyje

Rugpjūčio 14 d. 13 val. Infor-
macinė valandėlė „Žolinės ma-
gija“, Viešosios bibliotekos Lei-
palingio padalinyje

Rugpjūčio 1 d. 16 val. pianis-
tės Julijos Demidovos koncertas 
M. K. Čiurlionio namų-muzie-
jaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35, 
Druskininkai). Programoje: M. K. 
Čiurlionio, A. Part, P. Glass, J. 
Demidovos kūriniai. Koncertas 
mokamas!

Rugpjūčio 5 d. 20 val. pianis-
to Gintaro Januševičiaus kon-
certas M. K. Čiurlionio namų-
muziejaus sode (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai). Programo-
je: M. K. Čiurlionio, F. Poulenc, 
W. A. Mocarto, Bach-Godows-
ky, R. Schumann, Gershwin-
Wild, A. Šenderovo, S. Rach-
maninovo, L. van Bethoveno 
kūriniai. Koncertas mokamas!

Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažny-
čioje – Sakralinės muzikos 
ciklas „Čiurlioniškąją stygą 

palietus“ 

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 
19.30 val. – dailininko Alfon-
so Šuliausko atminimui: Eglė 
Stundžiaitė (sopranas), Eiman-
tas Bešėnas (tenoras), Gražina 
Zalatorienė (vargonai)

 
Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 

19.30 val.: Aušra Liutkutė (so-
pranas), Andrius Pleškūnas (al-
tas), festivalio „Sugrįžimai 2020“ 
dalyvė Vilmantė Kaziulytė (flei-
ta, Belgija), Jarūnė Barkauskai-
tė (vargonai)

Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 
19.30 val.: Saulė Šerytė (me-
cosopranas, Austrija), Viktorija 
Marija Zabrodaitė (fleita), Dai-
nius Sverdiolas (vargonai)

Parodos
Liepos 31 d. 17 val. V. K. Jo-

nyno galerijoje atidaroma Ge-
rardo A. S. Šatūno vitražų par-
oda „Abstrakcija“ (Turistų g. 9, 
Druskininkai)

Iki rugpjūčio 20 d. V. K. Jo-
nyno galerijoje eksponuojama 
Ritos Rimšienės paroda „Laike 
kintantys atspindžiai“ (Turistų g. 
9, Druskininkai)

Iki rugsėjo 6 d. M. K. Čiurlio-
nio namuose-muziejuje ekspo-
nuojama paroda „Knygelė ne-
kaltoji arba visu greičiu pirmyn į 
šviesųjį rytojų“ (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai)

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlio-
nio namuose-muziejuje ekspo-
nuojama Ričardo Dailidės paro-
da „Čiurlionio namų trauka“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „Stanislavas Mo-
niuška – aštuoniolika kūrybos 
ir meilės metų Vilniuje“, skirta 
kompozitoriaus S. Moniuškos 
200-osioms gimimo metinėms 
(M. K. Čiurlionio g. 59)

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Ramunę Kasiulionienę. 

„Senojo Nemuno“ kolektyvas

Nuomoja 3.15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą. 
Tel. 8 78 43912

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693
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2020.08.01 d.
Šeštadienis

2020.07.31 d.
Penktadienis

2020.08.02 d.
Sekmadienis

2020.08.03 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. Vasara. 
22:15 „Ilsėkis ramybėje“ departa-

mentas.
23:50 Dėdė Bakas.
01:30 Julija. Dokumentinis filmas apie 

TV režisierę Juliją Adamkevičienę. 
02:10 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kultūros diena. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
 12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS. „Miegančioji gražuolė“.
21:05 VASAROS KINO TEATRAS 

.“Iksmenai. Praėjusios ateities dienos“.
23:45 „Lemtingas posūkis 2. Akla-

vietė“.
01:40 „Transporteris 2“.
03:10 „Mirtinas šūvis“.
05:10 „Tai – mes“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Pabėgimo 

planas.
23:15 Greitojo reagavimo būrys.
01:30 Vampyrai užkniso juodai.
02:55 Tikras išbandymas .
04:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:30 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas“.
06.30 Pagaliau savaitgalis. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Pabėgimo 

planas.
23:15 Greitojo reagavimo būrys.
01:30 Vampyrai užkniso juodai.
02:55 Tikras išbandymas .
04:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:30 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis. 
06:25 Pasaulio puodai. 
07:20 Bebė ir Tina. Sutrikę ir apkerėti. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Rudie-

ji lokiukai ir aš.
12:55 Pasaulio dokumentika. Loty-

nų Amerikos platybėse.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 
22:30 Tvirti vyrukai.
00:05 „Ilsėkis ramybėje“ departa-

mentas.
01:40 Kai kelio atgal nebėra.
03:10 Vieno buto istorija: Balys 

Sruoga. 
03:55 Šoka Lietuva.
04:20 Bebė ir Tina. Sutrikę ir apkerėti.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Prin-

cesė Malėnė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 

Makarenos kalnynas. Gamtos lobynas.
12:50 Serengetis. Kova už būvį.
13:50 Puaro 11. Ponios Makgin-

ti mirtis.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. Lietuva-Sakar-
tvelas. 

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Premjera. Otilijos fon Faber–

Kastel istorija.
23:05 Kai apkabinsiu tave. 
00:35 Kino žvaigždžių alėja. Pitas 

ir Tili.
02:15 Nijolė. Dokumentinis filmas. 
03:35 Klausimėlis. 
04:00 Šventadienio mintys. 
04:25 Tvirti vyrukai. 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
09:15 Džesika Flečer.
10:45 Premjera. Hadsonas 

ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmi-
mas“.

20.00 Žinios.
20.30 „Viešnia iš ateities“.
22.00 Pinigų karta. 
22.30 Žinios.
23.00 „Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro Vat-

sono nuotykiai. Mirtinas susirėmimas“.
04.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 PREMJERA. „Sveiki atvykę“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Mano mažoji sesutė Mirai“.
13:00 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
14:50 „Nuleist periskopą!“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Garfildas“.
21:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS. „Holograma karaliui“.
23:00 „Ta nejauki akimirka“.
01:00 „Pakvaišę dėl Merės“.
03:05 „Laiko policininkas“.
04:50 „Legendos“.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Žalioji byla“. 

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“. 
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
 12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
 15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Dešimt su puse“.
23:45 „Majų baikerių klubas“.
01:10 „Einšteinas“.
02:05 „Legendos“.
02:55 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:50 „Imperija“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:30 „Einšteinas“.

06:50 „Stivenas Visata“.
07:35 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.

08:20 „Berniukas Blogiukas“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir 

Džeris.
11:40 Trys nindzės sugrįžta.
13:30 „Ponas Bynas“.
14:30 Zatura. Nuotykiai kosmose.
16:35 Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Debesuota, 

numatoma mėsos kukulių kruša 2.
21:25 Tėtukas namie 2.
23:25 Kietuolis Rodas.
01:10 Pabėgimo planas.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.

08:10 „Monstrai prieš ateivius“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Pramušt-

galviai Paryžiuje.
11:20 Beverli Hilso nindzė.
13:10 „Ponas Bynas“.
13:40 Nuogas ginklas 33 1/3. Pa-

skutinis įžeidimas.
15:20 Šeimos savaitgalis.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Supermenas. Sugrįžimas.
22:30 Taiklus šūvis.
00:35 Skambutis 3.
02:25 Tėtukas namie 2.
04:05 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 „Kvailiai šėlsta“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Sukrė-

timas.
00:55 „Mirtinas ginklas“.
01:50 Taiklus šūvis.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Rosenheimo policija“.

06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Tarptautinis turnyras „BUSHI-

DO KOK 2019“. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Skonio reikalas. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius“.
04.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
06.00 „Gluchariovas“.

06:50 „Stivenas Visata“.
07:35 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.

08:20 „Berniukas Blogiukas“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir 

Džeris.
11:40 Trys nindzės sugrįžta.
13:30 „Ponas Bynas“.
14:30 Zatura. Nuotykiai kosmose.
16:35 Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Debesuota, 

numatoma mėsos kukulių kruša 2.
21:25 Tėtukas namie 2.
23:25 Kietuolis Rodas.
01:10 Pabėgimo planas.
03:10 Programos pabaiga.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.

08:10 „Monstrai prieš ateivius“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Pramušt-

galviai Paryžiuje.
11:20 Beverli Hilso nindzė.
13:10 „Ponas Bynas“.
13:40 Nuogas ginklas 33 1/3. Pa-

skutinis įžeidimas.
15:20 Šeimos savaitgalis.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Supermenas. Sugrįžimas.
22:30 Taiklus šūvis.
00:35 Skambutis 3.
02:25 Tėtukas namie 2.
04:05 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Partizanų keliais. 
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kaimo akademija. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Pone prezidente”.

17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Romų genocido dienai. Prem-

jera. Juodasis paukštis. Romų geno-
cido atmintis. 

22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

11:30 „Dama ir valkata“.
13:05 „Baltuolė ir Rožytė“.
14:40 „Seni vilkai“.
16:25 „Havajai 5.0“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Kodas: L.O. B. I. A. I.“.
22:05 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS. „Šeimos susitikimas“.
00:10 „Iksmenai. Praėjusios ateities 

dienos“.
02:30 „Holograma karaliui“.
04:10 „Legendos“.
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2020.08.04 d.
 Antradienis

2020.08.05 d.
 Trečiadienis

2020.08.06 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Rek-

sas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Rek-

sas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Laikinosios sostinės fenome-

nas. Valstybės teatras. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu. Simonas Nor-

butas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti. 

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Dešimt su puse“.
23:45 „Majų baikerių klubas“.
00:55 „Einšteinas“.
01:50 „Legendos“.
02:40 „Imperija“.
04:20 „Majų baikerių klubas“.
05:20 „Naujakuriai“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Atominė apokalipsė“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Atominė apokalipsė“.
23:55 „Majų baikerių klubas“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Legendos“.
02:45 „Imperija“.
04:20 „Majų baikerių klubas“.
05:15 „Naujakuriai“.
05:35 „Einšteinas“.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 

16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Drakono akys“.
23:50 „Majų baikerių klubas“.
01:10 „Einšteinas“.
02:00 „Legendos“.
02:50 „Imperija“.
04:35 „Majų baikerių klubas“.
05:40 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Ypatin-

ga užduotis.
00:25 „Mirtinas ginklas“.
01:20 Nakties įkaitas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:55 „Kalnietis“.
05:50 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pavo-

jingas sandėris.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Ypatinga užduotis.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:40 Alchemija. 
05:10 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
05:45 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
06.30 Pinigų karta. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
06.30 4 kampai. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambin-

siu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 4 kampai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambin-

siu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambin-

siu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambin-

siu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
06.00 „Gluchariovas“.
06.30 Skonio reikalas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Skonio reikalas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Prieš ugnį – ugnimi.
22:55 „Jūrų pėstininkai“.
00:45 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:55 „Sūnus paklydėlis“.
02:40 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:25 „Visa menanti“.
04:10 Programos pabaiga. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sukrečiantis skrydis.
23:05 Prieš ugnį – ugnimi.
01:00 „Ekstremalūs išbandymai“.
01:55 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:40 „Visa menanti“.
03:25 Programos pabaiga. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Spąstai.
22:55 Šešios kulkos.
01:10 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:50 „Visa menanti“.
03:35 Programos pabaiga. 

14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Šešios kulkos.
23:20 Sukrečiantis skrydis.
01:20 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:15 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:00 „Visa menanti“.
03:45 Programos pabaiga. 

04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti. 

21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Nakties 

įkaitas.
00:55 „Mirtinas ginklas“.
01:50 Sukrėtimas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 Programos pabaiga.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios 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.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

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

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius. 

Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės 
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008 

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

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

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

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai 

visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Brangiai perku 
mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 
su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai, statybos 
vadovas. Tel. 8 687 41202 

Dovanoju naudotas sto-
go čerpes, išsivežti pa-
tiems. Tel. 8 687 10508

Pjaunu žolę, tvarkau 
apleistus sklypus. 
Tel. 8 608 70658

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas 22 arų namų val-
dos sklypas puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, komu-
nikacijos, puikus privažiavimas. 
Kaina – 18 500 Eur. Tel. 8 624 
69222

Pigiai parduodu 10 arų namų 
valdos sklypą M. K. Čiurlionio g. 
Tel. 8 602 10802

Garažas Neravų g. 2A name. Tel. 
8 606 84490

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Čiurlionio gatvėje, priešais „Iki“ 
parduotuvę. Kaina – 230 Eur + 
mokesčiai. Tel. 8 672 20569

Išnuomojamas Trijų kambarių 67 
kv. m butas (puikus remontas, be 
baldų) Ateities g. Kaina – 250 Eur 
+ paslaugos. Tel. 8 675 49801

Išnuomoja 3 kambarių butą Drus-
kininkų gatvėje. Kaina – 200 Eur 
+mokesčiai. Tel. 8 685 75776

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute Vytauto g. 19. 
Rami vieta, yra balkonas. Kaina 
– 130 Eur. Tel. 8 607 38627

Išnuomoja 1 kambario butą Liš-
kiavos g. Tel. 8 602 47360

Automobiliai ir jų dalys

 „Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toy-
ota Corolla“, automatas, 2001 
m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai 
– 260 cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 
98506 

„Opel Zafira“: 2000 m., benzinas, 
85 kW, TA iki 2020-12-16. Tel. 8 
656 20419

„Volkswagen Golf“-2 detalės: 
pilnai sukomplektuotas variklis 
(benzinas) su pavarų dėže ir pu-
sašiais (variklis su garantija), ma-
žai naudotas radiatorius, visos 
keturios durelės, geros būklės su 
stiklais, priekiniai amortizatoriai 
su spyruoklėmis, sėdynės ir nauji 
priekiniai žibintai. Tel.: (8 313) 
54697, 8 604 57914

Įvairūs daiktai

Rūbeliai 2-5 metų mergaitei – la-
bai pigiai. Tel. 8 603 94991

Kojų šildytuvas-masažuotojas 
– 30 Eur, viengulės lovos po 10 
Eur, elektrinė kojų masažavimo 
vonelė – 25 Eur, lauko antena – 
25 Eur. Tel. 8 603 94991

70, 100 šulinio žiedai, M12, M14, 
MU18, MU20 sąramos, rugiai: 50 
kg. – 5 Eur. Tel.8 686 63015

Naudotas geros būklės lietuviš-
kas (ąžuolo spalvos) miegamojo 
komplektas: lova 160x200 cm, 2 
spintelės, komoda, spinta, kaina 
– 430 Eur. Prieškambario spinta 
su batų dėže. Kaina – 60 Eur. 
Lova-tachta (80x200 cm). Kaina 

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

Nekilnojamas turtas

Parduoda 1 kambario (35.30 kv. 
m) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 25 
000 Eur. Tel. +370 613 80442, 
+370 614 40701

Puikiai suremontuotas 1 kamba-
rio butą su baldais netoli turgaus. 
Tel. 8 616 31315

Parduoda 1 kambario (31 kv. m) 
butą Baravykų g., antras aukš-
tas, po renovacijos. Kaina – 11 
000 Eur. Tel. +370 682 96167

Parduodamas 2 kambarių (49.84 
kv. m) butas Vytauto g. 22. Namas 
renovuotas, 4 aukštas iš 5. Kaina 
– 58 000 Eur. Tel.: 8 658 88832, 8 
677 71265

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g., 2 a., 32 kv. m, tvarkingas 
arba keičia su priemoka. Tel. 8 
683 98529

3 kambarių butas Kalviškių mi-
krorajone. Tel. 8 620 48386

Parduodamas 69 kv. m. 3 kam-
barių butas naujos statybos 
name Liškiavos g. Butas su 
grindininiu šildymu, labai mažos 
šildymo išlaidos. Yra privati par-
kavimo vieta. Tel. 8 638 85452

Sodo sklypas su vasarnamiu ša-
lia miško Viečiūnuose. Yra elek-
tra, vanduo. Tel. 8 680 06380

Lazdijų r., Gudelių kaime nebran-
giai parduodama sodyba su 52 
arais žemės. Tel. 8 673 77414

Pylimo g. parduodamas 9 a skly-
pas Nr. 68. Sklypas yra kraštinis, 
lygus, be medžių ir duobių. Kaina 
– 12 000 Eur. Tel. 8 686 07798

Parduodama sodyba Varėnos 
raj., Žeimių k., gražioje ramioje 
vietoje, sklypas ribojasi su Ne-
munu, šalia sodyba, teka upelis. 
Yra sodas ir kiti ūkiniai pastatai, 
didelis garažas.  Žemės sklypo 
plotas – 6, 4100 ha, iš jo miško 
žemės plotas – 1, 2500 ha. Tel. 8 
611 32291

Parduodamas 24,5 a namų 
valdos sklypas Čiurlionio g.120,  
priešais Ratnyčios gyvenvietę, vi-
duryje bendro sklypo. Kaina – 44 
000 eurų. Tel. 8 686 07798

Parduodu 4 hektarus ir 40 arų 
žemės Randamonių kaime, 12 
km nuo Druskininkų, yra miškas, 
tvenkinys. Tel. 8 641 06802

Namų valdos sklypas: 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m. 
Tel. 8 682 98506

2 aukštų mūrinis namas 9 arų 
sklype, Ratnyčios g. 2. Arba 
keičia į butą Vilniuje. Tel.: 8 602 
10802, 8 675 57201

Įvairių dydžių namų valdos sklypai 
M. K. Čiurlionio g. 120, šalia miško. 
Atlikti geodeziniai matavimai, yra 
elektra, miesto komunikacijos. Tel. 
8 602 10802

6 arų sodo sklypas su nameliu 
Viečiūnuose, Paparčio g. 27-19. 
Tel. 8 615 51873

– 40 Eur. Tel. 8 657 66061

Mažai naudota dujinė  viryklė 
„Hansa“ su elektrine orkaite. Kai-
na – 200 Eur. Tel. 8 604 44238

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) – 15 Eur, 37 cm 
– 12 Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai – nuo  
2 Eur, naudotos medžio drožlių ir 
DVP plokštės – nuo 1, 5 Eur už 
kv. m, skaldelė trinkelių klojimui: 
1 maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur, medžio-
klinis šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro 
su medžiokliniu prožektoriumi – 
250 Eur. Tel. 8 686 43600

Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8 
618 20125  

Tarybinių laikų laikraščiai, žurna-
lai ir kita. Tel. 8 645 64053

Naudota sofa-lova su 2 fote-
liais. Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619 
23415

Apynauji dviračiai: JAV gamy-
bos „Giant“ (kalnų) – 95 Eur; 
„Panther“, vyriškas (miesto), 
7 vidinės pavaros – 95 Eur; 
turistinis, vokiškas – 55 Eur; 
moteriškas, vokiškas, 7 vidinės 
pavaros, aliumininis – 150 Eur. 
Vaikiški dviračiai nuo 3 iki 10 
metų, kaina – 15-30 Eur. Įvairių 
dviračių ratai po 10 Eur.  
Tel. 8 616 22884

Naujos keramikinės kriauklės: 
pusapvalė – 15 Eur, pailga – 30 
Eur. Tel. 8 616 22884

Malkos ir mediena

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Perka 

Perku UAZ469 „Viliuko“ kariškus 
tiltus arba BTR blokiruotę, tarybi-
nių automobilių ir motociklų deta-
le, UAZ ir SKIP priekabas Tel. 8 
606 14389

Pirksime vandens tvenkinio dalį 
priešais „Eglės“ sodus („Daina-
vos“ sodų bendrijoje). Tel. 8 656 
20419

Ieško darbo

52 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 625 97648

Dovanoja

Dovanoja persų veislės 2 mėn. 
kačiuką. Tel. 8 672 70485

Kiti

Ieško žmogaus, galinčio nudažyti 
metalinį namo stogą. Tel. 8 698 
89943

Parduodamas 200 arų skly-
pas Lipliūnuose. Elektra sklype, 
geras privažiavimas, atlikti geo-
deziniai matavimai, šalia gyve-
na kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +370 629 87015 



2020 m. liepos 30 d.                                                           Savaitraščio Nr. 26516

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:  

info@manodruskininkai.lt
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Druskininkai“!

Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

„Įdomiosios atostogos“ 
atvyksta į Druskininkus: džiugins 

Jurgio Didžiulio pamoka

Penktadienį, liepos 31 d., 
13 val. neįtikėtinos sėkmės 
sulaukęs LRT „Lietuvos 
tūkstantmečio vaikų“ spe-
cialusis projektas „Įdomio-
sios atostogos“ su Vidu Ba-
reikiu ir Ignu Krupavičiumi 
atkeliauja į Druskininkus. 
Tiesioginė transliacija vyks 
amfiteatre prie Druskonio 
ežero kranto.

Didžioji penktadienio stai-
gmena – muzikinė pamoka, 
kurią ves vienas ryškiausių 
ir temperamentingiausių Lie-
tuvos atlikėjų. Jurgis Didžiu-
lis kiekvieną savo pasirodymą 
paverčia gyvu įrodymu, kad 
muzika sujungia žmones.

Transliaciją gyvai stebėsian-
tys žiūrovai drauge su laidos 
vedėjais galės kartu žaisti tra-

dicija tapusį „Prototo“, stebėti 
druskininkiečių „Juodųjų ir bal-
tųjų“ žaidimą, jų lauks daugybė 
prizų, siurprizų ir staigmenų.

Druskininkai – jau penktasis 
miestas, kurį aplanko vasa-
riškas edukacinis-pramoginis 
projektas vaikams. Anksčiau 
transliacijos jau vyko Molė-
tuose, Kaune, Alytuje ir Kė-
dainiuose.

Druskininkų gyventojai ir sve-
čiai, norintys stebėti tiesioginę 
transliaciją, yra kviečiami at-
sižvelgti į oro sąlygas, nepa-
miršti apsaugos nuo saulės ar 
lietaus, buteliuko vandens bei 
rekomenduojamo laikytis sau-
gaus atstumo.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Projektas „Įdomiosios atostogos“ atkeliauja į Druskininkus/Domanto Umbraso nuotrau-
ka/LRT


