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Laimutis Genys

Jau dvi savaites šeimos 
gydytojas Kęstutis Juška, 
baigęs pacientų priėmimą 
Druskininkų poliklinikoje, su-
sideda gydytojo krepšelį ir 
važiuoja pas kitus pacientus. 
„Iš ryto dirbam Druskinin-
kuose, o po pietų skrendam 
į Iraką“, – juokauja medikas. 
Vyriausybei priėmus spren-
dimą teikti sveikatos priežiū-
ros paslaugas nelegaliems 
migrantams, K. Juška buvo 
vienas iš tų gydytojų, kurie 
be didesnių diskusijų suti-
ko važinėti į šalia Druskinin-
kų esančias migrantų apgy-
vendinimo vietas ir tikrinti jų 
sveikatą. Jis įsitikinęs, kad ki-
tataučiai yra tokie patys žmo-
nės, kaip ir mes, todėl jiems 
taip pat reikia padėti, jei su-
negaluoja ar kyla kitų sveika-
tos problemų.

Apie tai, kaip jam pavyksta 
susikalbėti su nelegaliais mi-
grantais, kokios sveikatos pro-

blemos juos kamuoja, ar musul-
monai leidžia lietuviui gydytojui 
apžiūrėti savo moteris, kalbė-
jomės su Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoju K. Juš-
ka. 

– Konsultuoti migrantus, 
visą apžiūrą atlikti karo lauko 
sąlygomis, kiekvienam me-
dikui yra didelis iššūkis. Ar 
nebuvo abejonių imtis tokio 
darbo? 

– Tikrai nebuvo. Nei svarsty-
mų, nei abejonių. Priėmiau šį 
pasiūlymą, kaip būtinybę. Juk 
tie migrantai, tai tokie patys 
žmonės, tik kitataučiai. 

– Važiuojate į abi Druskinin-
kų savivaldybėje esančias 
migrantų stovyklas?

– Taip, pirmiausia aplankome 
Lipniūnus, paskui skubame ir į 
teritoriją, šalia aerodromo. 

– Kokių tautybių žmonės ten 
įkurdinti? 

– Ten gyvena irakiečiai, čečė-
nai, buvo vienas iš Indijos, taip 
pat atvykėliai iš įvairių Afrikos 
valstybių, daugiausia – tamsia-
odžiai. 

– Kaip pavyksta susikalbėti 
su šiais pacientais? 

– Moku angliškai ir rusiškai. 
Pastebėjau, kad migrantų gru-
pėje dažniausiai būna bent vie-
nas, kuris moka anglų kalbą. 
Tai toks žmogus ir atlieka vertė-
jo funkciją. Su čečėnais susikal-
bame rusiškai. 

– Ar reikia jiems prisistatyti, 
kad esate gydytojas? 

– Ne, jie jau supranta, jie mus 
jau pažįsta. Kai tik su slaugytoja 
atvažiuojame, iškart išsirikiuoja 
tie, kurie turi kokių pageidavimų 
ar nusiskundimų. Mes juos po 
vieną konsultuojame. Tas, ku-
ris moka angliškai, jiems išver-
čia, pasako, ką aš jiems pare-
komenduoju. Irakiečiams tenka 
versti į arabų kalbą, o tamsiao-
džiai daugmaž visi moka anglų 

kalbą. Jie visi labai draugiški, to-
dėl nesunku bendrauti. 

– Kokios sveikatos proble-
mos kamuoja migrantus? 

– Dažniausiai juos kamuoja 
viršutinių kvėpavimo takų ligos. 
Jie skundžiasi kosuliu, sloga, 
karščiavimu. Dažnos ir lėtinės 
ligos, diabetas, alergijos. Pasi-
taiko traumų – karštu vandeniu 
nusiplikė, susižeidė žaisdami, 
pasitempė raiščius. Jei įtariame 
kaulų lūžius, iškart nukreipiame 
rentgenui, o nedideles traumas 
gydome vietoje. Kai kurie mi-
grantai serga sisteminėmis li-
gomis, bet dažnai jie net nega-
li daugiau apie jas papasakoti, 
nes trūksta kalbos žinių. 

Visokius darbus tenka atlikti, 
net siūlus ištraukti, kai žmonės 
po mėnesį su jais, dar atsivež-
tais iš tėvynės, pravaikščioja. 
Ką galime padaryti karo lauko 
sąlygomis, tai mes tą ir padaro-
me. 

Savivaldybės 
parama skatina 

smulkaus ir 
vidutinio verslo

 kūrimąsi ir plėtrą

2 psl.

Kaimiškųjų 
bendruomenių 
projektams – 

finansinė parama

3 psl.

LSKD „Guboja“ 
Druskininkų sky-

rius paminėjo vei-
klos 20-metį

4 psl.5 psl.

Druskininkų poliklinikos gydytojas K. Juška:
 „Migrantus gydome karo lauko sąlygomis“ 

Gydytojui K. Juškai ir slaugytojai kasdien tenka spręsti kelių dešimčių migrantų sveikatos problemas/Ramūno Šerpatausko nuotrauka 
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Vakcinacija be registracijos – 
kiekvieną ketvirtadienį

Pradėtas Ratnyčioje 
esančios Laukų gatvės 
kapitalinis remontas

Informacija gyventojams dėl laukinių paukščių

Primename, kad kiekvie-
ną ketvirtadienį visuose vak-
cinacijos centruose gyven-
tojai kviečiami skiepytis be 
išankstinės registracijos. Pa-
sirinkti galima bet kurią vak-
cinacijos centre esančią vak-
ciną.

Druskininkiečiai be išanksti-
nės registracijos kviečiami skie-
pytis Vakcinacijos cente, esan-
čiame Veisiejų g. 17 – nuo 8 iki 
14 valandos. 

Vykstant skiepytis, reikia turė-
ti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą. 

Galimybių pasą galima at-

sisiųsti, apsilankius puslapy-
je www.gpasas.lt ir patvirtinus 
savo tapatybę elektroninėmis 
priemonėmis (e. parašu arba e. 
bankininkyste).

Tokių priemonių neturintiems 
ar jomis nesinaudojantiems as-
menims Galimybių pasas ne-
mokamai išduodamas Regis-
trų centro klientų aptarnavimo 
padaliniuose, pateikus asmens 
dokumentą. Šie klientai aptar-
naujami ir be išankstinės regis-
tracijos. 

Druskininkų Registrų centro 
padalinys: M. K. Čiurlionio g. 
60. Tel.  +370 (313) 53194

Druskininkiečiai be išankstinės registra-
cijos kviečiami skiepytis Vakcinacijos cen-
te, esančiame Veisiejų g. 17 – nuo 8 iki 14 
valandos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vienintelė priemonė, galinti padėti suma-
žinti nepageidaujamų sparnuočių, – pačių 
gyventojų atsakingumas/Asociatyvi nuo-
trauka 

Druskininkų savivaldybės parama skatina 
smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą

Druskininkų verslininkai ku-
rorto svečiams ir bendruo-
menei siūlo didelį paslaugų 
ir pramogų pasirinkimą, nuo-
lat tobulina savo veiklas. Prie 
verslo skatinimo prisideda 
ir Druskininkų savivaldybė, 
kasmet verslininkams suteik-
dama finansinę paramą.

Liepos mėnesį nuotoliniu būdu 
organizuotame Smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros darbo gru-
pės posėdyje apsvarstytos gau-
tos paraiškos ir paskirstytos 
lėšos. Pasak Druskininkų savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojos Violetos 
Grigorienės, skirta finansine pa-
rama verslo atstovai naudojasi 
įvairiai – plečia jau turimas vei-
klas, pavyzdžiui, planuoja įsigy-
ti ir nuomoti elektrinius triračius, 
kurie bus pritaikyti judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms, arba 
pradeda naujus įdomius vers-
lus. „Savivaldybės biudžetas 
yra ribotas, kiekvienas pareiš-
kėjas gali gauti iki 1000 eurų, 
tačiau, jau ne vienerius metus 
bendraujant su smulkaus ir vi-
dutinio verslo atstovais, žinau, 
kad ši finansinė parama jiems 

yra svarbi, naudinga ir labai rei-
kalinga. Džiaugiuosi, kad pan-
demija nesumažino mūsų vers-
lo aktyvumo, kad žmonės turi 
idėjų, atranda naujų paslaugų. 
Kviečiu visus, norinčius pradė-
ti savo verslą, turinčius idėjų, 
ką būtų galima pasiūlyti ben-
druomenei ir turistams, ateity-
je realizuoti savo sumanymus ir 

pasinaudoti teikiama finansine 
parama“, – sakė V. Grigorienė. 

Kaip informavo Smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros programos 
komisijos pirmininkas, Tarybos 
narys Aivaras Kadziauskas, 
šiais metais komisija finansinę 
paramą skyrė 17-ai pareiškėjų, 
iš viso išdalinta 10 tūkst. eurų. 
„Šiais metais didelis dėmesys 
skirtas projektams, kurie savo 
turiniu, veikla, įranga ar vizua-
lizacija reprezentuos bei gar-
sins Druskininkus. Tai – unika-
lūs SPA gaminiai, pramogos ir 
įvairios pažintinės veiklos, skir-
tos kurorto svečiams bei gyven-
tojams, amatininkų gaminami 
gaminiai. Dažniausiai smulkūs 

ir vidutiniai verslininkai kreipia-
si dėl jau sukurtų verslų plėtros, 
sąlygų gerinimo, bet yra ir nau-
jai kuriamų verslų – tai džiugi-
na. Žinau, kad smulkus ir vidu-
tinis verslas dažnai susiduria 
su finansiniais iššūkiais, o, tu-
rint omenyje pastarųjų metų si-
tuaciją dėl pandemijos, versli-
ninkai išgyvena tikrai ne pačius 
lengviausius laikus, todėl ši sa-
vivaldybės parama yra labai rei-
kalinga ir tikslinga“, – sakė A. 
Kadziauskas.

Kurorto centre savo gamina-
mais marškinėliais su Druski-
ninkų, Lietuvos ir kitais turis-
tams patinkančiais vaizdais 
prekiaujantis ir savivaldybės pa-
ramą gavęs Dalius Bižys sako, 
kad verslui savivaldybės pagal-
ba labai reikalinga, nes pagrin-
diniai jo klientai buvo užsienio 
turistai, o, jų nelikus, sumažė-
jo ir pirkimai. „Lietuviai prekes 
su Druskininkų atributika per-
ka gerokai mažiau – dažniau-
siai – dovanoms arba, turėdami 
sentimentų. Būna, kad šeimos 
nusiperka marškinėlius ir juos 
naudoja tam tikroms šventėms. 
Tačiau užsienio turistų sumažė-
jimą kurorto verslininkai tikrai la-
bai pajuto“, – įsitikinęs D. Bižys.

Menų kalvėje šiuo metu dir-
banti ir savivaldybės paramą 

gavusi Ugnė Vitonytė planuoja 
kurti Druskininkus reprezentuo-
jančius ženkliukus. „Idėja gimė 
visai atsitiktinai, pamačius in-
ternete ženkliuką, kuriame buvo 
pavaizduoti pastatai. Tomis die-
nomis buvau pasinėrusi į kū-
rybą, piešiau Druskininkų ar-
chitektūrą. Tad automatiškai 
pagalvojau, kad būtų smagu pa-
gaminti tokį ženkliuką su Drus-
kininkų vaizdais. Kadangi jau 
žinojau apie šią paramą vers-
lui, pamaniau – bus puiki idėja 
šiems metams. Tokie ženkliukai 
dabar sulaukia nemažo populia-
rumo, tad, manau, patiks ir vie-
tiniams, ir turistams. Ši savival-
dybės parama – didelė pagalba 
mažiems verslams, galimybė 
plėstis ir įgyvendinti naujus su-
manymus. Labai smagu, kad 
pateikti paraišką yra visai ne-
sunku, o ir atsiskaitymas nėra 
labai sudėtingas – tereikia įgy-
vendinti savo užsibrėžtus tiks-
lus“, – sakė U. Vitonytė.

Primename, kad kasmet, tra-
diciškai metų pradžioje, Drus-
kininkų savivaldybė kreipėsi į 
smulkius ir vidutinius verslinin-
kus, kviesdama pasinaudoti fi-
nansine parama. Visa informa-
cija pateikiama savivaldybės 
interneto svetainėje bei vietinė-
je spaudoje. 

Informuojame, kad pradėtas Ratnyčioje esančios Laukų ga-
tvės kapitalinis remontas, kurio metu bus įrengtas šaligatvis, 
paklota asfalto danga. Darbus planuojama baigti lapkričio mė-
nesį.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus!

Druskininkų savivaldybės 
administracijos specialistai su-
laukė gyventojų klausimų dėl 
Liškiavos ir Ateities gatvėse ak-
tyviai šurmuliuojančių varninių 
paukščių.

Kaip informavo Ūkio ir turto 

valdymo skyriaus vedėja Agnė 
Baranauskaitė, specialistai su-
sisiekė su Lietuvos ornitologų 
draugija, kuri akcentavo, kad, 
siekiant reguliuoti šių paukščių 
populiaciją mieste, negalima jų 
šaudyti, o vienintelė priemonė, 
galinti padėti sumažinti nepa-
geidaujamų sparnuočių, – pačių 
gyventojų atsakingumas.

Gyventojų prašoma nelesin-
ti ir dar labiau nejaukinti šių 
paukščių, taip pat rūšiuoti atlie-
kas, greta konteinerių nepalikti 
šiukšlių ir maisto atliekų.

Druskininkų savivaldybė, įver-
tinusi galimą problemą, įrengia 
uždarus ir sandarius konteine-
rius bei šiukšlių dėžes tam, kad 
paukščiai neterštų aplinkos, ieš-

kotų maisto gamtoje, o ne gyve-
namosiose miesto zonose.

Pasak ornitologų, kuosos peri 
apleistuose kaminuose, namų 
ertmėse, drevėse ir inkiluose, 
todėl gyventojai neturėtų kelti 
joms tinkamų inkilų su didesne 
anga bei prižiūrėti savo namus, 
kad paukščiai ten neįsikurtų.

Primename gyventojams, kad 
laukinius paukščius (antis, kar-
velius, balandžius, varnas, žvir-
blius ir kitus) draudžiama lesinti 
ir draudžiamaisiais ženklais pa-
žymėtuose Druskininkų skve-
ruose, parkuose, alėjose, pės-
čiųjų takuose, vandens telkinių 
prieigose ir kitose žmonių susi-
būrimo vietose.

D. Bižys: „Lietuviai prekes su 
Druskininkų atributika perka gero-
kai mažiau – dažniausiai – dova-
noms arba, turėdami sentimentų. 
Būna, kad šeimos nusiperka marš-
kinėlius ir juos naudoja tam tikroms 
šventėms. Tačiau užsienio turistų 
sumažėjimą kurorto verslininkai ti-
krai labai pajuto.“

V. Grigorienė, Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotoja

A. Kadziauskas, Smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programos komisijos pirmi-
ninkas, Tarybos narys/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka

„Menų kalvėje“ šiuo metu dirbanti ir savivaldybės paramą gavusi U. Vitonytė planuoja kurti Druskininkus reprezentuojančius ženkliukus/As-
meninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės 
kaimiškosios bendruomenės 
aktyviai dirba žmonių labui 
bei sėkmingai įsitraukia į tu-
rizmą skatinančias veiklas. 
Siekiant dar labiau sustiprin-
ti kaimiškųjų bendruomenių 
veiklą, liepą buvo paskirsty-
tos specialiai bendruomenių 
projektams skirtos lėšos.

Daugiau kaip 14 tūkst. eurų 
buvo skirta 8 bendruomenėms, 
kurių projektai atitiko LR Socia-
linių reikalų ir darbo ministerijos 
pateiktus finansavimo kriterijus.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorės Vil-
mos Jurgelevičienės teigimu, 

bendruomenių projektai yra 
skirtingi – už gautas lėšas nori-
ma tvarkyti vaikų žaidimų aikš-
teles, atnaujinti bendruomenės 
namus, rengti vakarones.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų 
kaimiškosios bendruomenės 
aktyviai rašo projektus, įsisa-
vina lėšas ir, svarbiausia, nu-
veikia žmonėms reikalingus 
darbus. Nepamiršta kultūra, so-
cialiai jautrūs klausimai – pro-
jektai atspindi bendruomenių 
prioritetus. Jie skirtingi, bet visi 
labai svarbūs ir reikalingi“, – 
sakė V. Jurgelevičienė.

Trys bendruomenės – Šven-
dubrės, Neravų ir Bilso – įgy-

vendins tarpusavio bendravimą 
skatinančius projektus. Jovaišių 
bendruomenė už skirtas lėšas 
planuoja atnaujinti bendruome-
nės namus, Viečiūnai – vaikų 
žaidimų aikšteles.

Naujasodės ir Jaskonių ben-
druomenė projektą „Kartu ga-
lime daug“ įgyvendins kartu su 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Viltis“, leipalingie-
čių bendruomenė lėšas skirs 
projektui „Leipalingis mažoji kul-
tūros sostinė 2022“.

Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ pirmininkė Jūratė Vai-
čiulionienė džiaugėsi, kad Vie-

čiūnuose įsikuria vis daugiau 
jaunų šeimų – būtent šis fak-
tas ir paskatino įgyvendinti vai-
kų žaidimų aikštelių atnaujini-
mo projektą. „Pastebėjome, kad 
mūsų turimos vaikų žaidimų 
aikštelės labiau pritaikytos jau 
ūgtelėjusiems vaikučiams, maž-
daug nuo 5-erių metų. Tuo tar-
pu bendruomenėje daug jaunų 
šeimų, auginančių mažylius, to-
dėl vaikų žaidimų aikštelę papil-
dysime specialiai mažiausiems 
1-3 metų vaikams pritaikytomis, 
saugiomis sūpynėmis“, – sakė 
J. Vaičiulionienė.

Švendubrės bendruomenės 
pirmininkė Vaida Grigelytė-Jo-
navičienė pažymėjo kad per 
karantiną ypač sumažėjo gy-
vas bendravimas, ir tai labiau-
siai pajuto brandesnio amžiaus 
bendruomenės nariai. „Anks-
čiau bendruomenėje vyko įvai-
rios vakaronės, Kalėdų ir Vely-
kų, tradicinė Užgavėnių šventė, 
Gegužinės – jose dalyvaudavo 

įvairių kartų bendruomenės at-
stovai. Taip pat buvo rengiami 
protmūšiai, filmų vakarai, jauni-
mo stalo žaidimų vakarai, sta-
lo teniso treniruotės, kurios pri-
traukdavo daug Švendubrės 
kaimo jaunimo ir ne tik. Dėl ka-
rantino apribojimų viso to nete-
kome. Bendraujant su bendruo-
menės gyventojais, jie sakė, kad 
dėl užsitęsusios COVID-19 pan-
demijos ir karantino apribojimų 
didžiausių problemų patiria vai-
kai ir jaunimas bei socialinę at-
skirtį patiriantys žmonės. Jiems 
trūksta užimtumo bei laisvalai-
kio praleidimo būdų, todėl pro-
jektu „Stiprinant kartų bendra-
vimą“ siekiame atgaivinti kartų 
bendravimą ir, norėdami su-
daryti galimybę pabūti visiems 
drauge, rudens pradžioje pla-
nuojame kultūrinę-pažintinę iš-
vyką į Pakruojo dvarą, kuriame 
galėtų pabūti įvairaus amžiaus 
bendruomenės nariai“, – pasa-
kojo V. Grigelytė-Jonavičienė.

Kaimiškųjų bendruomenių projektams – finansinė parama
V. Jurgelevičienė: „La-

bai džiaugiuosi, kad mūsų 
kaimiškosios bendruo-
menės aktyviai rašo pro-
jektus, įsisavina lėšas 
ir, svarbiausia, nuveikia 
žmonėms reikalingus dar-
bus. Nepamiršta kultū-
ra, socialiai jautrūs klau-
simai – projektai atspindi 
bendruomenių prioritetus. 
Jie skirtingi, bet visi labai 
svarbūs ir reikalingi.“

Žaidimų aikštelė Viečiūnuose bus papildyta 1-3 m. vaikams skirtais įrenginiais

J. Vaičiulionienė, Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ pirmininkė 

V. Grigelytė-Jonavičienė, Švendubrės ben-
druomenės pirmininkė 

Rugpjūčio 12-ąją Druski-
ninkų savivaldybės moki-
nių taryba (DSMT) kartu su 
Jaunimo reikalų taryba orga-
nizavo renginį „Jaunimo die-
na 2021“. Jaunimo užimtumo 

centro lauko erdvę užpildė 
įvairios kūrybinės dirbtuvės, 
laimės rato loterija, pokalbiai 
su įdomiais svečiais, šokiai, 
dainos ir juoko aidas.

Pirmasis su jaunimu susiti-

kęs Druskininkų jaunimo užim-
tumo centro savanoris iš Gruzi-
jos Elmar Khalilov  įtraukė visus 
į žaismingą „Kahoot“ žaidimą 
apie jaunimo dieną. Elmar pasi-
dalijo savo įspūdžiais apie Drus-

kininkų jaunimą ir pakvietė visus 
„panardyti proto kloduose“, su-
sipažinti su pasaulinėmis jauni-
mo aktualijomis. 

Po „Kahoot“ žaidimo jaunuo-
lius greitai sudomino ir kitos 
įdomios veiklos. Užsiėmimus 
renginio metu vedė „Juch-
nos pynutės“. Savo rankomis 
Juchna gamina apyrankes, sa-
pnų gaudykles, diržus, pakabu-
kus ant kaklo ir kitokias įdomy-
bes. Kiekvienas turėjo galimybę 
kartu su Juchna pats sau pasi-
gaminti apyrankę.

Jaunuoliai buvo pakviesti da-
lyvauti „Suvožk dešrainį“ iššū-
kyje – patys turėjo pasigaminti 
sau užkandį.

Antroje renginio dalyje jauni-
mas turėjo galimybę susitikti su 
nuomonės formuotojais – tea-
tro ir televizijos aktore Žiedūne 
Mardosaite bei dainininku, mu-
zikinio šou „X-faktorius” 7-ojo 
sezono finalistu Norbertu Liat-
kovski. Jie jaunuolius supažindi-
no su televizijos ir scenos ypa-
tumais, su renginio dalyviais 

padiskutavo apie įvairias jauni-
mui aktualias temas – kaip ras-
ti savo kelią į sėkmę, ką reiškia 
būti žinoma asmenybe.

Sukant DSMT laimės ratą ir at-
sakius į klausimus apie jauni-
mą, buvo galima laimėti rėmėjų 
– „Caffeine Druskininkai“, Bou-
langerie, Prancūziška kepykla, 
„Illusion Rooms Druskininkai“, 
sveikatingumo ir poilsio parkas 
„Aqua“, „Velvetti“ – įsteigtų pri-
zų.

Jaunimas galėjo išbandyti vir-
tualios realybės akinius, XBOX 
žaidimus.

„Džiaugiamės, kad tokio po-
būdžio renginiai tampa smagia 
tradicija Druskininkuose, o jau-
ni žmonės aktyviai įsitraukia į 
šias veiklas“, – po renginio sakė 
Druskininkų savivaldybės vy-
riausiasis specialistas-jaunimo 
reikalų koordinatorius Mantas 
Micevičius.

Daugiau apie JUC neformalių 
jaunimo grupių iniciatyvas – 
www.juc.lt/iniciatyvos

Druskininkuose paminėta Tarptautinė jaunimo diena

Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos komanda/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Informacija gyventojams, 
gaunantiems ES paramą

Nuo š. m. rugpjūčio 23 d. 
iki rugpjūčio 31 d. labdaros 
ir paramos fondas „Mais-
to bankas“ dalins ES pa-
ramą maisto produktais ir 
higienos prekėmis nepasi-
turintiems Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojams. 
Atsiimti produktus kviečia-
mi pateikusieji prašymus 
iki š. m. liepos 13 d.

Druskininkų gyventojams 
parama bus dalinama Drus-
kininkų (Ratnyčios) Šv. Apaš-

talo Baltramiejaus parapijos 
namuose. Dėl koronaviruso 
gyventojams privaloma dėvė-
ti kaukes ar kitaip dengti vei-
dą ir nosį, būti su pirštinėmis 
ir laikytis saugaus – bent 2 
metrų – atstumo.

Parama dalijama:
Druskininkuose, J. Čečiotos 

g. 4 – š. m. rugpjūčio 23, 25, 
26, 30 d. 17.00-19.00 val.

Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 
17 – š. m. rugpjūčio 24, 31 d. 
17.00-18.30 val.

Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 
– š. m. rugpjūčio 20 d. 16.30-
18.30 val.

Telefonai pasiteirauti: LPF 
„Maisto banko“ atstovo tel. 
8 615 13461; Socialinės pa-
ramos skyriaus tel. (8 313) 
52543

Antradienio pavakarę K. Di-
neikos sveikatingumo parko 
erdvėse 20-ąjį gimtadienį pa-
minėjo Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos (LSKD) 
„Guboja“ Druskininkų sky-
riaus nariai. Pasveikinti juos 
atvyko Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius, Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Marytė Sasnaus-
kaitė ir vyriausioji specialistė 
Bronė Petrikienė, LSKD „Gu-
boja“ pirmininkė Viktorija Vi-
taitė, „Gubojos“ nariai, jų ar-
timieji, bičiuliai, buvę ir esami 
darbuotojai. 

Visi atėjusieji į šiltą ir jaukią 
šventę turėjo galimybę apžiū-
rėti „Gubojos“ narių sukurtų 
darbų ekspoziciją. 

Renginyje papasakota „Gubo-
jos“ atsiradimo Druskininkuose 
ir gyvavimo istorija. Jau 20 metų 
šioje draugijoje dirba aukšto 
profesionalumo darbuotojai, ku-
rie su specialiųjų poreikių turin-
čiais asmenimis vykdo meninę 
veiklą ir šioje srityje yra sukaupę 
nemažai patirties. Užsiėmimų 
metu šios organizacijos nariai 
mokosi dailės pagrindų, įvai-
rių taikomosios dailės ir dailiųjų 
amatų technikų: tapybos, pieši-
mo, grafikos, keramikos, teksti-
lės meno ir kitų. Taikant meno 
terapijos elementus, specialių-
jų poreikių asmenims ugdomi 
meniniai gebėjimai, kūrybišku-
mas, estetinis pojūtis, pasitikėji-
mas savimi, lavinama smulkioji 
motorika, dėmesingumas, smal-
sumas ir sumanumas, panaudo-

jant savo kūriniuose įvairias me-
džiagas ir technikas.

Kaip sakė LSKD „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus vadovė 
Jūratė Kazakevičiūtė, draugija 
siekia mažinti neįgaliųjų socia-
linę atskirtį, sudaryti jiems ga-
limybes dalyvauti bendruome-
nės gyvenime, teikti kokybiškas 
nuolatinio pobūdžio meninių ge-
bėjimų lavinimo paslaugas ne-
įgaliesiems, kryptingai ugdyti 
neįgaliųjų meninius, kūrybinius 
gebėjimus, savarankiškumą, 
įtraukti juos į aktyvią neforma-
laus ugdymo, kultūrinę, švie-
tėjišką, parodinę veiklą, pro-
paguoti neįgaliųjų kūrybinius 
pasiekimus, keisti požiūrį į nega-
lios ištiktuosius. LSKD „Guboja“ 
Druskininkų skyrius taip pat or-
ganizuoja keliones, edukacines 
išvykas į įvairius įdomius lanky-
tinus objektus, muziejus, lanky-
tojų centrus, svečiuojasi meni-
ninkų dirbtuvėse.

„Sveikinu ir dėkoju draugijai už 
rūpestį kiekvienu savivaldybės 
gyventoju, kuriam reikia jūsų 
paramos. Už dalijimąsi geru-
mu, pagalbą ir pastangas žmo-
nių su negalia gyvenimą nuspal-
vinti šviesesnėmis spalvomis. 
Linkiu ir toliau skatinti draugi-
jos narių kūrybinę saviraišką – 
o darbai parodo, kad esate labai 
kūrybiški, talentingi“, - sveikin-
damas „Gubojos“ Druskininkų 
skyrių sakė mero pavaduotojas 
L. Urmanavičius. Jis pasidžiau-
gė gražiais druskininkiečių dar-
bais, aktyvia veikla, nuoširdžiai 
dirbančiais žmonėmis.

Renginio dalyvius pasveikino ir 

LSKD „Guboja“ pirmininkė V. Vi-
taitė, džiaugdamasi gražia drau-
gyste ir bendradarbiavimu su 
druskininkiečiais: „Smagu, kad 
jau daugiau kaip 25 metus mūsų 
draugijos vasaros stovyklos or-
ganizuojamos būtent Druskinin-
kuose, čia koncertuoja ir nacio-
nalinis „Spalvų orkestras“. 

Šventės metu prisimintos ir pa-
gerbtos visos „Gubojos“ Druski-
ninkų skyriaus vadovės – Ge-
novaitė Rutkauskienė, Ineta 
Alminienė, Danutė Kašėtaitė, 
buhalterė Laimutė Gaižauskie-
nė, čia dirbanti nuo pat įsikūri-
mo dienos, socialinė darbuotoja 
Diana Lukošiūnaitė ir dabartinis 
kolektyvas – vadovė J. Kaza-
kevičiūtė, siuvimo ir keramikos 
amatų būrelio vadovės Alė Ka-
lėdienė ir Aurelija Zubrickaitė. 

Pasveikintos aktyvios draugi-
jos „Guboja“ Druskininkų sky-
riaus narės, draugijos vei-
kloje dalyvaujančios nuo pat 
pradžios – Jolanta Navickaitė ir 
Vitalija Plutulevičiūtė, padėkas 
gavo ir kiti aktyvūs nariai – Da-
rius Marcinonis, Viktorija Daily-
daitė, Ieva Dumbliauskaitė, ku-
rių darbai dalyvauja įvairiuose 
konkursuose ir laimi prizus, šių 
metų prizininkai Augustas Šal-
kauskas ir Edmundas Veselo-
vas.

Šventinę nuotaiką visiems do-
vanojo nacionalinis „Spalvų mu-
zikos“ orkestras, šokių studijos 
„Dosado“, vadovaujamos Povi-
lo Lapinsko, moterų kolektyvo 
šokėjos.

„Mano Druskininkai“ informacija

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius 
paminėjo veiklos 20-metį

„Guboją“ 20-mečio proga pasveikino garbūs svečiai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jau 20 metų Druskininkuose sėkmingai veikia „Gubojos“ skyrius, kurio nariai aktyviai dalyvauja meninėje veikloje/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka
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Tie, kas serga lėtinėmis ligo-
mis, pasako, kokių vaistų jiems 
reikia. Kai kurie turi lapelius, ant 
kurių surašyta, ką jie vartoja. Tai 
tada mes tų medikamentų jiems 
ir atvežame. Jei reikia antibioti-
kų, tai jų duodame, bet į kairę-
dešinę nedaliname. Jei vaikai 
serga, tai įspėjame tėvus, kad 
akylai stebėtų jų būklę ir skubiai 
praneštų apie blogėjančią situ-
aciją.

– Kai kuriems Lietuvos me-
dikams kyla problemų dėl 
arabų moterų apžiūros. Daž-
nai tų moterų vyrai neleidžia 
lietuvių gydytojams vyrams 
atlikti jų žmonų apžiūrą. Ar 
Jums nekilo tokių problemų? 

– Iki šiol tokių problemų nekilo. 
Žinoma, man netenka jų nuren-
ginėti per apžiūras. Bet jei pa-
prašau, kad parodytų po drabu-
žiais esančią žaizdą, tai parodo, 
nesipriešina. Arabės paprašo ir 
kremų, tai atvežame iš savo re-
sursų.

– Koks susidaro įspūdis, ko-
kio socialinio sluoksnio yra 
migrantai? 

– Manau, kad daugelis yra že-
mesnio socialinio sluoksnio, nes 
juk ieško geresnio gyvenimo. 
Tačiau pasitaiko ir vadybininkų, 

puikiai mokančių angliškai, išsi-
lavinusių žmonių. 

– Ar bandėte kalbėti su mi-
grantais ne apie sveikatą, bet 
kitomis temomis? 

– Pasikalbame. Vienas sakė, 
kad norėtų pasilikti Lietuvoje, ta-
čiau dauguma svajoja apie Vo-
kietiją. Buvo iš Vokietijos atva-
žiavę migrantų draugai, tai jie 
pabendravo tarpusavyje, tiks-
liau – pasirėkavo per tvorą. 

Atėjo viena mergaitė ir sako: 
„Aš esu nėščia, duokit man vita-
minų“. Sakė, kad netinka mais-
tas. Pažiūrėjau aš jų maisto da-
vinį, o ten – riešutai, razinos, 
vaisiai. Pas mus ligoniai negau-
na tokio maisto! O ji vis tiek pra-
šo vitaminų. Sakau, 100 gramų 
riešutų per dieną tau yra vitami-
nų bomba. Bet ji vis tiek prašė 
vitaminų. Tai tų vitaminų atvežė-
me iš namų. 

– Ar jiems nebuvo sveikatos 
sutrikimų dėl maisto? 

– Vienas buvo sunegalavęs, 
skundėsi pilvo skausmu. Jie ne 
viską valgo, bet tai, ko neval-
go, grąžina. Jie nevalgo konser-
vų, kurių sudėtyje yra kiaulie-
nos. Tik neįsivaizduoju, kaip jie 
sužino, kad ten yra kiaulienos... 
Juk tai – vištienos konservai, ta-

čiau juose yra kiaulienos ode-
lių. Gal jie jaučiau kiaulieną, gal 
kas perskaito jiems užrašą ant 
etikečių? 

Jie gauna trapučių, užpilamos 
sriubos, kitokio maisto, vaisų, 
daržovių. Manau, kad tai nor-
malus davinys. 

– Ar medicinos priežiūros 
prasme jie yra apleisti, ar pri-
žiūrėti? 

– Kadangi tarp migrantų – dau-
giausia jauni žmonės, tai nema-
nau, kad jie anksčiau daug kar-
tų lankėsi pas gydytojus. Kai 
apžiūriu jų dantis, tai matau, 
kad jau pradeda lįsti problemos. 
Bet, jei žiūrėsi į jų kūnus, tai jie 
yra tvirti, sveiki, ypač vyrai. Ži-
noma, į vidų neįlisi. Dažniausiai 
skundžiasi kosuliu, bet juk gyve-
na palapinėse, daug būna lau-
ke, neįpratę prie mūsų klimato, 
todėl tas kosulys yra natūraliai 
iššauktas klimato pasikeitimo.

Važiuojame pas migrantus 
su slaugytoja. Per vieną kartą 
tenka konsultuoti keliasdešimt 
žmonių, nes kiekvienam rei-
kia skirti dėmesio, bent po kele-
tą minučių. Viskas vyksta labai 
greitai – situacijos vertinimas, 
vaistų paskyrimas. Paskui vėl 
atvažiuoju ir domiuosi, kaip jie 
jaučiasi po tablečių. 

– Ar nepastebėjote piktnau-
džiavimo medikų dėmesiu 
apraiškų? 

– Jei duodi Ibuprofeno, tai vi-
sada paims, reikia ar nereikia. 
Aš manau, kad tabletės jiems 
bus kaip valiuta, panaudos, iš-
mainys į ką nors, o gal ir par-
duos kitiems. Gal ir dėl kosulio 
jie kreipiasi tam, kad sulauk-
tų dėmesio, pasidarytų tam ti-
krą atrakciją? O gal jie anksčiau 
apskritai nebuvo sirgę, tai jiems 
kosulys dabar atrodo didelė 
problema. Jie bijo uodų, įsitiki-
nę, kad jie platina maliariją. O 
kiti apskritai nebuvo susidūrę su 
uodais, tai labai nerimauja, jei 
po įkandimo vieta patinsta, nes 
tai jiems yra nemaloni naujovė.

 
– Kaip kontroliuojate, identi-

fikuojate ligonius? 

– Yra sąrašai, jie patys juo-
se susiranda savo numerius 
ir mums pasako: „Laba diena, 
daktare, mano numeris toks ir 
toks“. 

– Ar nebijote užsikrėsti ko-
ronavirusu ar kokia nors kita 
liga, kurios pas mus nėra? 

– Mes visada apsirengę ap-
sauginius kostiumus, dėvime 
respiratorius. Kai juos konsul-
tuojame, jie jau būna sugrįžę po 
karantino. Tyrimų neimamame, 
kartais nežinai, kas kam yra, 
stengiesi vertinti ligonius pagal 
įvairias metodikas, bet ne visa-
da mes žinome, kuo jie serga. 

– Ar įdomi ši patirtis?
– Įdomu būtų, jei nereikėtų 

dirbti pagrindinio darbo. Bet pa-
grindinis darbas pats nepasida-
ro.

Druskininkų poliklinikos gydytojas K. Juška:
 „Migrantus gydome karo lauko sąlygomis“ 

Viską parengėme per vieną dieną
Eglė Matienė: Druskininkų pirmi-

nės sveikatos priežiūros centro di-
rektorė: „Būtinybė važiuoti konsultuo-
ti migrantų atsirado po Vidaus reikalų 
ministerijos sprendimo suteikti tam ti-
kras medicinos paslaugas pabėgeliams. 
Šiam darbui organizuoti kilo nemažai iš-
šūkių. Pirmiausia susidūrėme su žmo-
giškųjų išteklių trūkumu. Juk ekstremali 
situacija, šeimos gydytojui tenka važiuo-
ti kaip į karo lauko ligoninę. Jis gali pasi-
imti pirmos pagalbos vaistinėlę, stetos-

kopą ir keletą prietaisų. Kaip karo lauke – atvažiuoja į palapinę, 
veda po vieną migrantą, o jie ten viskuo skundžiasi. Jei pasiro-
do, jog yra rimtesnių problemų, mūsų medikai turi kviesti grei-
tosios medicinos pagalbos (GMP) automobilį ir pervežti ligonį 
į antrinio ar net tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigą. Labai 
sunku, mums užkrovė dar vieną naštą. Manau, kad politiškai ši 
paslauga turėjo būti paskirta Karo medicinos tarnybai. Mes mi-
grantus aptarnaujame keturiais aspektais: mobili brigada juos 
testuoja, teikiame GMP paslaugas, šeimos gydytojas kasdien 
važiuoja jų konsultuoti ir dar juos skiepijame nuo COVID-19. 

Šeimos gydytojo konsultavimo paslaugą turėjome suformuo-
ti per vieną dieną. Taip ir padarėme. Tiesa, buvo sunku suras-
ti gydytoją, kuris sutiktų dirbti karo lauko sąlygomis. Esu dėkin-
ga savo darbuotojams, kurie sutiko imtis šios pareigos, nors 
šiuo metu, kai daug gydytojų atostogauja, dideli darbo krūviai, 
tai buvo nelengvas uždavinys. Dar turėjome per viešuosius pir-
kimus nupirkti įvairių vaistų migrantams, tai irgi buvo nauja, nes 
mūsų ligoniams vaistų neperkame“.

Su migrantais iš Afrikos šalių medikams pavyksta susikalbėti angliškai/Ramūno Šerpatausko nuotraukos 

Birželio 5-ąją dieną V. Ma-
černiui būtų sukakę 100 
metų. Lietuvos Respublikos 
Seimas, įvertindamas inte-
lektualios poezijos svarbą 
lietuvių kultūrai, 2021-uosius 
paskelbė Vytauto Mačernio 
– jauniausio lietuvių literatū-

ros klasiko – metais. Praėju-
sį ketvirtadienį V. Mačernio 
100-osios gimimo metinės 
paminėtos ir Druskininkų sa-
vivaldybės viešojoje bibli-
otekoje. Renginio metu su-
rengtas literatūrinis vieno 
aktoriaus spektaklis „Aš pa-

žinau karalių tavyje“ (sce-
narijaus autorius ir atlikėjas 
aktorius Petras Venclovas), 
atidaryta Dianos Lukošiūnai-
tės ir Linos Kabelkaitės kar-
pinių paroda ,,Aš atnešiau 
jums saulės patekėjimą“ po-
eto Vytauto Mačernio poezi-

jos motyvais, pristatytas šiai 
progai išleistas leidinukas.

Literatūrinis vieno aktoriaus 
spektaklis „Aš pažinau kara-
lių tavyje“ – atviras ir neviena-
lytis monologas iš V. Mačernio 
eilėraščių, vizijų, sonetų, poeti-
nių citatų, laiškų, išsiskleidžian-
tis kaip prisiminimas, poeto są-
monės srautas, nusakantis ir 
aktoriaus interpretaciją, požiūrį į 
V. Mačernio kūrybą, tragišką li-
kimą. Profesionaliai, meistriškai 
aktoriaus Petro Venclovos per-
skaityti kūriniai buvo tarsi kelio-
nė į poeto kūrybos pasaulį.

Įkūnyti jauno ir labai talentin-
go poeto V. Mačernio atminimą 
karpinių paroda sumanė Drus-
kininkų savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorė Laima Žė-
kienė kartu su darbščiomis, ga-
biomis, profesionaliomis karpi-
nių meistrėmis – druskininkiete 
tautodailininke, meno kūrėja D. 
Lukošiūnaite ir tautodailininke, 
meno kūrėja L. Kabelkaite iš 
Leipalingio. Karpinių parodos 
pavadinimas pasirinktas pagal 
V. Mačernio prozos kūrinį ,,Aš 
atnešiau jums saulės patekėji-

mą“ – jis puikiai atspindi, koks 
ryškus šviesos spindulys buvo 
sušvitęs literatūrinėje Lietuvos 
padangėje. 

Karpinio, kuris taip realistiškai 
ir įtaigiai perteiktų V. Mačernio 
poeziją, iškarpymas reikalauja 
ypatingo kruopštumo, atsidavi-
mo ir perskaitytos poezijos pa-
jautimo. Karpinių parodą V. Ma-
černio poezijos motyvais ,,Aš 
atnešiau jums saulės patekėji-
mą“ sudaro 17 karpinių, juose 
atsispindi poeto sielos gilumas, 
jautrumas, meilė savo kraštui, 
tiesos ir gyvenimo prasmės ieš-
kojimas. Kiekvienas karpinys 
– tarsi poeto išgyventa akimir-
ka, išjausta, išmylėta, ir darbš-
čių tautodailininkių rankomis 
paleista skristi per platų pasau-
lį, skleisti tragiškos lemties po-
eto žodį. 

Karpiniai poeto V. Mačernio 
kūrybos motyvais ir poezijos 
posmai sugulė į leidinį ,,Aš at-
nešiau jums saulės patekėjimą“.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos informacija

Viešojoje bibliotekoje paminėtos V. Mačernio 100-osios gimimo metinės 

Renginio metu surengtas literatūrinis vieno aktoriaus spektaklis „Aš pažinau karalių tavyje“, atidaryta D. Lukošiūnaitės ir L. Kabelkai-
tės karpinių paroda „Aš atnešiau jums saulės patekėjimą“/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
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Baigiantis vasarai, Druskininkų „Bočiai“ išsiruošė į kelionę po Aukštaitiją/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vita Gimaitė

Ankstyvą rugpjūčio 10-osios 
rytmetį Druskininkų „Bočių“ ir 
Trečiojo amžiaus universiteto 
keliauti mėgstantys nariai pa-
traukė link Aukštaitijos. Vasa-
rėlei beriedant pakalnėn, pats 
laikas mėgautis jos teikiamais 
malonumais. O šįkart malonu-
mų ypač gausu, nes ekskursi-
jos idėjos autorė Genovaitė Pui-
dokienė pasiūlė pasidairyti po 
puikias Lietuvos vietas – eže-
rų kraštą: Dubingius, Molėtus ir 
Mindūnus.

Dubingiai – iškilusi piliavietė 
Asvejos ežero saloje – mena ir 
Vytautą Didįjį ir LDK didikus Ra-
dvilas (tai jų tėvonija), o ypač – 
Barborą Radvilaitę susižavėjusį 
įtakingiausią Europos „renesan-
so princą“, LDK didįjį kunigaikš-
tį Žygimantą Augustą. Istorinius 
Dubingius su sala jungia įspū-
dingas medinis tiltas, kurio ilgis 
– 76,4 m, plotis – 6 m. Tai vie-
nas iš trijų Lietuvos medinių tiltų 
valstybiniuose keliuose, turintis 
turtingą inžinerinę istoriją.

Pažintis su Dubingiais prasi-
dėjo smuklėje. Pačiame mies-
telyje, gatvių sankryžoje jau 
antras šimtmetis stovi smuklė, 
kurią 1842 m. pastatė Boleslo-

vas Tiškevičius. Ji – didžiausia 
Rytų Lietuvoje, laikoma archi-
tektūros paminklu. Čia ir Asve-
jos regioninio parko Lankytojų 
centras bei ekspozicija „Ilgiau-
sio Lietuvos ežero slėpiniai, ar-
cheologinis paveldas“.

Trumpa malda kankinio šv. 
Jurgio bažnyčioje, labai jaukio-
je ir modernioje, kuri atstatyta 
2015 m. Pirmoji buvo XV a. pa-
statyta Vytauto Didžiojo inicia-
tyva.

Įspūdingiausia vieta Dubin-
giuose – piliavietė Asvejos eže-
ro pusiasalyje, nenusakomai 
reikšminga savo praeitimi, susi-
jusi su LDK valdovais, kovomis 
su kryžiuočiais, įtakinga Radvi-
lų gimine. Išlikę visi rūmų pama-
tai, kurie siekia XV a., buvę mū-
riniai dviejų aukštų su rūsiais, 
bokštu, joje stovėjo trys bažny-
čios, laidojimo kripta. Radvilos 
– seniausia LDK istoriją lėmu-
si giminė. Archeologinių tyrimų 
metu 2004 m. atrasti Radvilų gi-
minės palaikai, kuriuos dengė 
300 m. senumo nežinomybės 
šydas. 2009 m. buvusios baž-
nyčios vietoje įrengta kripta ir 
jie šiame sarkofage iškilmingai 
perlaidoti. Ilsisi didingi lietuviai 
puošniausioje Lietuvos vietoje, 
apsupti miškų ir ežerų.

Kelionė tęsėsi pramoginiu ri-
tmu. Aplankėme Dubingių žir-
gyną, „Mini zoo“, japonų sodą, 
stručių fermą. 

Ir štai pasiekėme Molėtus. 
Klausomės patarimų – nesku-
bėkite, mėgaukitės Molėtų kraš-
tovaizdžiais. Taip ir darėme.

O Mindūnai nustebino ne tik 
savo naujais originaliais me-
džioklės ir žvejybos muziejais, 
bet ir juose dirbančiais paslau-
giais žmonėmis, juk Radvilų ša-
liai atstovauja... Į įspūdingąjį 
Mindūnų apžvalgos bokštą ko-
pėme ne visi. Bet tie, kurie įko-

pė, iš paukščio skrydžio gė-
rėjosi atsiveriančiais vaizdais 
– Siesarčiu, Baltųjų ir Juodųjų 
Lakajų duburiais bei ežerais.

Ir štai, kupini geriausių įspū-
džių, mes jau vėl savuose Drus-
kininkuose...

Druskininkų „Bočiai“ išsiruošė pasidairyti 
po Lietuvos ežerų kraštą

Agota Granatauskaitė

Liepos 24-29 dienomis 
Druskininkuose surengta 
Lietuvos diabeto asociaci-
jos stovykla jaunimui, kurio-
je, kaip ir kiekvienais metais, 
dėmesys buvo sutelktas į da-
lyvių ligos kontrolę, jų pačių 
motyvacijos didinimą, žinių 
atnaujinimą bei emocinės bū-
senos gerinimą. 

Puikiai organizuota stovy-
kla jaunimui išsiskyrė ir savo 
programa. Neišdildomą įspū-
dį paliko aplinka bei nuostabi 
kompanija, su kuria buvo be-
protiškai linksma. Stovyklos 
organizatoriai čia sukūrė tar-

si tikrą šeimos ratą. Ir veiklos 
buvo tikrai išskirtinės – net 
tie, kurie dalyvavo stovyklo-
je nebe pirmus kartus, sakė, 
kad kasmet atsiranda daug 
naujų, įdomių veiklų. 

Šios stovyklos metu važia-
vome dviračiais, maudėmės, 
šaudėme iš lankų, grojome, 
užsiėmėme meno terapija. Su-
laukėme ir svečių, kurie vedė itin 
įdomias paskaitas, dalyvavome 
orientacinėse varžybose… Ži-
noma, be visų veiklų mes suži-
nojome visas naujienas ir gavo-
me atsakymus į mums rūpimus 
klausimus apie cukrinį diabetą. 

Visą laiką mums patarė ir 
mus mokė LSMUL Kauno klini-

kų slaugytoja diabetologė Auš-
ra Krivolap. Buvo gera pažinti 
šią savo srities profesionalę ne-
formalioje aplinkoje, nedėvinčią 
balto chalato. Aušrelė dažnai 
mus paegzaminuodavo, kad ne-
išblėstų žinios apie ligos valdy-
mą, bet dar dažniau visose vei-
klose užburdavo savo linksmu 
juoku bei energija.

Stovykla buvo labai gera dėl 
profesionalios komandos, nuos-
tabūs, linksmi ir kūrybingi buvo 
ir kiti stovyklos vadovai – Jele-
na Šimonienė ir Jonas Šimonis. 

Jelena – tikriausiai pats myli-
miausias žmogus šioje stovy-
kloje. Ji daug metų rengia cukri-
nio diabeto stovyklas Lietuvos 

vaikams ir suaugusiems. Ją į 
šią sritį atvedė vienas iš šeimą 
sukrėtusių likimo smūgių – sū-
nui Jonui diagnozuotas pirmo-
jo tipo cukrinis diabetas. Jelena, 
kaip mama, puikiai žino skaus-
mą ir neviltį, kuri ištinka grės-
mingoms ligoms palietus bran-
giausius jų kūrinius – vaikus. 
Bet ji yra žmogus, kuris žengia 
per gyvenimą su didele šypse-
na, iškelta galva ir neblėstančiu 
optimizmu. Kasmet stovyklų da-
lyviai džiaugiasi jos kompanija, 
o vaikus stovyklauti išleidę tėvai 
jaučiasi ramūs, galėdami besą-
lygiškai ja pasitikėti. 

Socialiniuose tinkluose Jele-
na rašė: „Viskas... Užtenka, tai 
buvo paskutinė mano jaunimo 
stovykla... Pavargau fiziškai… 
Kyla noras pasiimti gerą knygą 
ir ramiai pasivaikščioti, bet at-
važiuoja „įkrovėjai“, ir kiekvie-
nas skirtingai pakrauna tave: 
kas savo šypsena, apkabinimu, 
geru žodžiu. Dažnai būna, tie-
siog pakrauna tave energija ir 
optimizmu, praturtina tavo vidinį 
pasaulį ir praplečia požiūrį į kas-
dienius dalykus, kurie nušvinta 
kitoje šviesoje.“ 

Ir kaip po tokių nuostabių va-
dovės žodžių mes galime ne-
norėti grįžti kitais metais? Mes 
džiaugiamės, kad yra toks mo-
tyvuotas, linksmas ir energin-
gas žmogus – mūsų Jelena, 
mokanti ne tik pajuokauti, bet ir 
patarti daugelyje situacijų. Ji – 
žmogus, kuriam netrūksta idėjų, 
noro, globos ir meilės kitiems.

Jonas, anksčiau dalyvavęs di-
abeto stovyklose kaip dalyvis, 
dabar sugrįžęs ir tapęs vienu iš 
vadovų, yra naujas ir didelis at-
radimas visai stovyklos dalyvių 

šeimai. Jis – lyg vyresnysis bro-
lis, kuris ir apgina, ir pajuokauja 
kartu. Bet jis akylai visus stebė-
jo, kad ne tik ligos kontrolė, bet 
ir dalyvių nuotaika būtų labai 
gera. Paklaustas, ką jam reiškia 
dalyvauti stovykloje, kaip vado-
vui, atsakė: „Kiekvieną kartą iš 
stovyklos pasiimu gerų emocijų, 
ne tik jus mokau, bet ir mokausi 
iš jūsų. Jūs padedate prisimin-
ti, kad mažuose dalykuose yra 
daug gero.“ Jonas sakė, kad, 
nors cukriniu diabetu pats serga 
jau 23 metus, stovyklose vis dar 
išmoksta naujų dalykų – apie 
sensorius, apie angliavandenių 
skaičiavimą naujovišku būdu, 
kokius pleistrus geriau naudoti. 
Pasirodo, ši stovykla gali duoti 
naujų žinių net ir tiems, kurie cu-
kriniu diabetu serga beveik visą 
savo gyvenimą. Mes visi esame 
labai dėkingi Jonui už jo gerą 
nuotaiką, patarimus, pasikalbė-
jimus, draugystę, žaidimus kor-
tomis ir gerą humoro jausmą… 
Be jo nebūtų buvę taip įdomu ir 
smagu dalyvauti stovykloje, nes 
niekas tikrai nebūtų sugalvojęs 
naktį surinkti visų batus, suriš-
ti juos tarpusavyje ir sukabin-
ti ant laiptų turėklų, kad ryte visi 
jų pasigestume... Mes juk žino-
me, kad humoro jausmas ir gera 
nuotaika labai padeda, valdant 
šią ligą, tad ačiū jam už viską.

Esame labai dėkingi vado-
vams, kurie nenuleido rankų ir 
stengėsi dėl mūsų, motyvavo, 
skatino. Ačiū jiems! Taip pat dė-
kojame Lietuvos diabeto asoci-
acijos pirmininkei Vidai Augus-
tinienei, kurios dėka stovykla ir 
įvyko. Tikiuosi, kad kitais me-
tais stovykla bus tokia pat gera 
ir šauni! 

Cukrinio diabeto stovykla Druskininkuose: smagus laikas 
drauge ir naujos žinios apie ligos valdymą

Lietuvos diabeto asociacijos Druskininkuose surengtoje stovykloje jaunimas smagiai leido laiką, sėmėsi motyvacijos, atnaujino žinias 
ir mokėsi kontroliuoti ligą/Asmeninio archyvo nuotrauka
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„Šypsenos akademijos“ odontologijos 
klinikos Druskininkuose terapeutė gydytoja 
odontologė R. Belickaitė/„Šypsenos 
akademijos“ archyvo nuotrauka

Terapinė odontologija – tai 
nechirurginis pažeistų dantų 
gydymo būdas bei profilak-
tinių metodų taikymas. Tera-
pinės odontologijos tikslas 
yra ankstyva ligų diagnosti-
ka, sveikų ir gražių dantų iš-
saugojimas, taikant profi-
laktinius metodus, o, esant 
ėduonies pažeidimams, – at-
statant defektus plombinė-
mis medžiagomis, taip ap-
saugant danties nervą nuo 
galimo pažeidimo. Ką reikė-
tų žinoti, jei norime išsaugoti 
sveikus ir gyvus dantis? Kuo 
terapinė odontologija ypatin-
ga „Šypsenos akademijoje“? 
Kaip išvengti baimės lanky-
tis pas odontologą? „Šypse-
nos akademijos“ odontologi-
jos klinikos Druskininkuose 
terapeutė gydytoja odonto-
logė Rūta Belickaitė atsakė 
į šiuos klausimus, pasidalijo 
savo patirtimi bei įžvalgomis 
apie terapinę odontologiją.

– Kokiais atvejais taikoma 
terapinė odontologija?

– Dažniausiai terapinė odon-
tologija yra taikoma ėduonies 
pažeistiems dantims. Siekiant 
geresnių estetinių rezultatų, 
nuskilusiems ar nudilusiems 
dantims atliekamas estetinis 
plombavimas. Estetinis plomba-
vimas – tai populiarus ir greitas 
metodas, leidžiantis pakeisti ne-
estetiškai atrodančių dantų iš-
vaizdą, tausojant esamus dantų 
audinius. Šis metodas per trum-
pą laiką padeda pakeisti dantų 
spalvą, formą ir dydį. Taip suku-
riama natūrali, estetiška dantų 
išvaizda. Kviečiame registruotis 
konsultacijai dėl šio metodo ga-
limybių aptarimo ir Druskininkų 
„Šypsenos akademijoje“. Vizito 
metu bus suteikta išsami speci-
alisto konsultacija ir aptartos vi-
sos galimybės Jūsų estetiškai 
šypsenai sukurti.

– Kodėl pasirinkote būtent 
šią odontologijos kryptį?

– Mano, kaip terapeutės, gydy-
tojos odontologės, svarbiausias 
tikslas – kuo ilgesniam laikui iš-
saugoti sveikus ir gyvus pacien-
to dantis. Džiaugiuosi, kai paci-
entai, pastebėję net minimalius 

pokyčius, apsilanko – tokiais 
atvejais užkertamas kelias to-
lesniam ėduonies formavimuisi 
arba liga nustatoma dar anksty-
voje stadijoje, todėl yra lengviau 
ir greičiau išgydoma. Nuolat ak-
centuoju pacientams – kuo ma-
žesnis ir anksčiau pastebėtas 
yra pažeidimas, tuo didesnė ti-
kimybė išsaugoti sveiką ir gra-
žų dantį, išvengti chirurginio 
dantų gydymo ir nervų pažeidi-
mo. Didžiausias mano tikslas, 
kad reguliarus lankymasis profi-
laktiniams vizitams pas gydyto-
ją odontologą pacientams tap-
tų įpročiu, padedančiu užkirsti 
kelią didesniems pažeidimams. 
Tik taip galime išsaugoti svei-
kus, gyvus dantis, taupyti pa-
cientų sveikatą, laiką bei finan-
sus.

– Kuo terapinė odontologija 
yra išskirtinė „Šypsenos aka-
demijoje“?

– Esame tikri, jog sėkmingo 
gydymo pagrindas yra išsami 
diagnostika. Sukaupę ilgame-
tę patirtį odontologijos srityje 
ir pasitelkdami pažangiausius 
skaitmeninius tyrimų metodus, 
gebame valdyti visas, net ir 
menkiausias rizikas, taupyti pa-
cientų laiką ir užtikrinti kokybiš-
ką gydymą. Nuolat pacientams 
akcentuojame profilaktinių vizi-
tų svarbą, nes tai padeda už-
kirsti kelią rimtoms dantų bei 
dantenų ligoms. Pavyzdžiui, ne-
gydomas dantų ėduonis gali su-
kelti danties nervo, dantenų, 
kaulo pažeidimus, o jie sukelia 
komplikacijas. Profilaktiniai vizi-
tai padeda ne tik laiku diagno-
zuoti problemas ir jas lengviau 
išspręsti, bet ir išvengti galimų 
komplikacijų.

– Su kokiomis burnos svei-
katos problemomis pacientai 
susiduria dažniausiai?

– Viena iš dažniausių proble-
mų yra dantų ėduonis tarpdan-
čiuose. Pacientai dažnai pa-
miršta išsivalyti tarpdančius 
arba visai nesirūpina tarpdan-
čių valymu. Tokiais atvejais 
tarpdančiuose kaupiasi mais-
to apnašos ir formuojasi kario-
zinė ertmė, kuri ilgainiui pasie-
kia dentiną, vėliau gali pasiekti 

ir danties pulpą, o tai reikalauja 
ilgesnio ir sudėtingesnio gydy-
mo. Todėl kiekvieno vizito metu 
pacientams akcentuoju tarp-
dančių valymo svarbą, skiriu lai-
ko išsamiai konsultacijai ir paro-
dau, kaip reikėtų taisyklingai tai 
padaryti. Taip pat pastebiu, jog 
vyresnio amžiaus pacientams 
dažnai pasitaiko priekakleliniai 
defektai (abfrakcija), kuriuos 
sukelia stiprių išcentrinių jėgų 
kramtomajame danties pavir-
šiuje poveikis. Nedidelės dantų 
abfrakcijos pažeistus dantis ne 
visada reikia atstatyti, nebent 
tai sukelia dantų jautrumą arba 
tai įvyksta estetinėje zonoje, ir 
pacientas dėl to jaučia diskom-
fortą. Tokiais atvejais reikalinga 
pilna paciento anamnezė, nes šį 
defektą gali sukelti ir kitos prie-
žastys, pavyzdžiui, bruksizmas, 
todėl gali būti taikomos ir kitos 
profilaktinės priemonės.

– Kaip dažnai pacientai turė-
tų atvykti pasitikrinti profilak-
tiškai?

– Nors kiekvieno paciento si-
tuacija yra individuali, rekomen-
duojama bent kartą per pusę 
metų apsilankyti profilaktinio vi-
zito, kad problemos būtų pa-
stebėtos kuo anksčiau. Pacien-
tams, kuriems gresia didesnė 
ėduonies rizika, rekomenduoja-
ma profilaktiškai pasitikrinti kas 
3-4 mėnesius. 

– Kodėl labai svarbu laiku 
kreiptis į gydytoją odontolo-
gą? Kas gali nutikti, jei paci-
entas atidėlios apsilankymą?

– Svarbiausia kreiptis į gy-
dytoją odontologą iškart, vos 
pajutus simptomus, pavyz-
džiui, jautrumą saldžiam mais-

tui ar terminiams dirgikliams, 
kad būtų užkirstas kelias dides-
nio pažeidimo plitimui. Ilgai ne-
sikreipiant pagalbos, ėduonis 
gali paveikti gilesnius danties 
sluoksnius. Tokiu atveju bus rei-
kalingas chirurginis dantų gydy-
mas. Priklausomai nuo situa-
cijos, gali prireikti dantų šaknų 
kanalų gydymo, protezavimo ar 
net danties šalinimo. Tai – žy-
miai sudėtingesnės, daugiau 
laiko ir finansų reikalaujančios 
procedūros, todėl skatiname 
pacientus kreiptis į specialistą, 
pastebėjus net ir menkiausius 
pokyčius ar simptomus.

– Dažnai pacientai baimi-
nasi lankytis pas gydytoją 
odontologą. Gal turite patari-
mų, kaip šios baimės atsikra-
tyti? Galbūt pastebite, kad 
vis daugiau pacientų nebe-
jaučia šios baimės?

– Dažnai pacientai vizitus ati-
dėlioja dėl baimių odontologi-
nėms procedūroms. Tačiau aš 
visiems akcentuoju, kad šiuo-
laikinė odontologija yra spar-
čiausiai besivystanti sritis ir, 
pasitelkus moderniausius gy-
dymo metodus ir inovatyviau-
sias technologijas, dantų gydy-
mas nebėra skausmingas. Bijoti 
neverta, o atidėliojimas ilgainiui 
sukelia dar rimtesnes ir didesnių 
finansų reikalaujančias proble-
mas. Daugelis pacientų odonto-
loginių procedūrų bijo dėl praei-
tyje patirtų traumų ar neigiamų 
patirčių odontologo kabinete. 
Pastebėjau, jog besibaiminan-
tys pacientai, vos spėję įžengti į 
kabinetą, prašo nuskausminimo 
net ir visai nesudėtingoms pro-
cedūroms. Todėl su kiekvienu 
pacientu prieš procedūrą apta-
riame, kas ir kaip bus atliekama. 
Tuomet pacientas pats apsi-
sprendžia, ar tikrai norės nu-
skausminimo. Džiugu, kad dide-
lė dalis pacientų jau nebejaučia 
baimės ir ateina, jau žinodami, 
jog nuskausminimo jiems nerei-
kės. Jie yra susipažinę su vizi-
to eiga ir metodika „Šypsenos 
akademijoje“, todėl jokios bai-
mės nejaučia. Pacientams, ku-
rie vis dar jaučia didelę baimę 
dantų gydymui ir pirmą kartą 
registruojasi vizitui „Šypsenos 
akademijoje“, rekomenduo-
čiau prieš tai atvykti konsulta-
cijai. Jos metu išsamiai aptaria-
ma paciento situacija, pacientas 
susipažįsta su specialistu, apta-
riama, koks gydymas būtų tiks-
lingiausias ir kaip jis vyktų. Siū-
lyčiau tokiai konsultacijai atvykti 
ankstyvu dienos metu, kad visą 
dieną nekankintų nerimas dėl 
artėjančio vizito. Visada siūlau 
pacientams, kurie taip stipriai 
išgyvena baimės jausmą, atsi-

nešti ausines, įsijungti raminan-
čią ar savo mėgstamą muziką, 
kuri padeda atsipalaiduoti. Kita 
išeitis – į pirmą vizitą atvykti su 
artimu žmogumi, kuris nuramins 
ar palaikys už rankos. 

Visada raginu pacientus už-
duoti klausimus ir klausti visko, 
kas neaišku, net jeigu tai gali at-
rodyti akivaizdu. Taip pat akcen-
tuoju, jog bet kuriuo vizito metu 
galime daryti pertraukas. Svar-
biausia, kad pacientas jaustųsi 
patogiai, todėl mano, kaip spe-
cialistės, tikslas – maksimalios 
pastangos tą komfortą užtikrin-
ti. Tikiu, kad taip pacientai pa-
mirš praeityje susiformavusias 
fobijas dantų gydymui, nebeati-
dėlios vizitų, rūpinsis savo dan-
tų priežiūra ir į ateityje sugrįš be 
jokių baimių.

„Šypsenos akademijos“ tiks-
las – sveikos, gražios šypsenos 
ir gydymas be jokio diskomforto 
bei baimių. Klinikoje taikomi mo-
derniausi gydymo metodai, pa-
sitelkiama inovatyviausia įran-
ga ir pažangiausi skaitmeniniai 
tyrimai, kad pacientai užmirštų 
bet kokias praeityje odontolo-
go kabinete patirtas baimes ar 
neigiamas emocijas, kitaip pa-
žvelgtų į šiuolaikinę odontologi-
ją, o problemos būtų nustatytos 
dar ankstyvose stadijose. 

Atidėlioti vizitų tikrai ne-
verta, o dabar turime Jums 
ir ypatingą pasiūlymą – visą 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne-
sį, atvykus dantų gydymui į 
Druskininkų „Šypsenos aka-
demiją“, dovanojame Jums 
nemokamą gydytojo odonto-
logo terapeuto konsultaciją ir 
skaitmeninį dantų būklės ty-
rimą!

Lauksime Jūsų adresu K. Di-
neikos g. 1, SPA Vilnius Drus-
kininkai. Registruotis galite tel. 
+370 643 52 525 arba internetu 
www.sypsenosakademija.lt

Terapinė odontologija „Šypsenos akademijoje“ – išskirtiniai 
gydymo metodai ir pacientų pamirštos odontologinės baimės

Užsakymo Nr. MDR-318-01

„Šypsenos akademijos“ tikslas – sveikos, gražios šypsenos ir gydymas be jokio diskomforto bei baimių/„Šypsenos akademijos“ archy-
vo nuotrauka
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Rugpjūčio pradžioje ge-
riausi tinklinio žaidėjai susi-
rinko į Italijoje gyvenančios, 
šios šalies olimpinės rinkti-
nės žaidėjos lietuvės Indrės 
Sorokaitės iniciatyva Drus-
kininkuose surengtą „Volley 
camp“. 

Į Lietuvos sporto centro Drus-
kininkų sporto bazę, kurioje su-
rengta stovykla, Indrė atvy-
ko tiesiai iš Tokijo olimpiados. 
Stovykloje kartu su ja patirti-
mi su jaunaisiais tinklininkais 
ir jų treneriais dalijosi didžiau-
sios Italijos ir Lietuvos tinklinio 
žvaigždės – Europos klubų tau-
rės bronzos medalių laimėtojas, 
Austrijos ir Rumunijos čempi-

onas Arvydas Mišeikis, Italijos 
ir Pasaulio klubų taurės nuga-
lėtojų treneris Valerio Lionet-
ti, Lietuvos tinklinio čempionas, 
Pasaulio ir Europos čempiona-
tų dalyvis, Lietuvos vicečempi-
onų komandos treneris Gilber-
tas Kerpė.

Nuo pat ankstaus ryto iki vėly-
vo vakaro visi stovyklos dalyviai 
dalyvavo bendrose treniruotė-
se, individualiuose mokymuo-
se, bendravo su tinklinio žvaigž-
dėmis.

Rugpjūčio 12-ąją dieną ša-
lies tinklinio treneriai dalyvavo 
tarptautiniame tinklinio semina-
re, kuriame pasisėmė teorinės 
ir praktinės patirties iš tinklinio 
žvaigždžių.

„Visos profesijos reikalauja 
nuolatinio tobulėjimo ir asme-
nybės augimo. Trenerio ar mo-
kytojo darbas – tai nuolatiniai 
pokyčiai, iššūkiai, naujų meto-
dų paieška ir jų pritaikymas, ug-
dant sportininkus. Džiaugiuosi, 
kad dalyvavau tinklinio trene-
riams skirtame seminare „Tech-
nikos įgūdžių formavimas ir 
grįžtamasis ryšis“, kurį organi-
zavo I. Sorokaitės tinklinio aka-
demija. Patyrę ir tituluoti tinkli-
nio specialistai – I. Sorokaitė, 
V. Lionetti, padedant G. Kerpei, 
pravėrė Lietuvos tinklinio trene-
riams šiuolaikinio tinklinio tech-
nikos įgūdžių formavimo pa-
slaptis. Per aštuonias įtempto 
ir koncentruoto darbo valandas 

pavyko sužinoti tai, ką pačiam 
atrasti užtruktų daugelį metų. 
Džiaugiuosi, kad Druskininkuo-
se turėjau galimybę susipažinti 
su Italijos Olimpinės moterų tin-
klinio komandos žaidėja I. Soro-
kaite ir 2020/2021 metų Italijos 
čempionų treneriu V. Lionet-
ti. Seminare dalyvavę treneriai 
uždavė daugybę klausimų ir į 
juos visus gavo atsakymus. Jau 
greitai naujausias žinias galima 
bus pritaikyti, ugdant Druski-
ninkų berniukų ir mergaičių tin-
klinio komandas artėjančiame 
2021/2022 tinklinio sezone“, – 
sakė seminare dalyvavęs drus-
kininkietis tinklinio treneris Ed-
garas Suchanekas. 

Daugelį metų Italijoje gyvenan-
ti profesionali tinklininkė I. So-
rokaitė sakė keletą metų puo-
selėjusi mintį surengti stovyklą 
jauniesiems tinklininkams Lietu-
voje ir perteikti jiems sukauptų 
žinių bagažą bei patirtį. „Svar-
bu, kad jaunimas  žinotų, kas yra 
profesionalus tinklininkas, kokia 
jo darbotvarkė, kaip jis ruošiasi 
varžyboms, kokias sąlygas turi. 
2019 m. buvo organizuota pirma 
tokia stovykla sulaukė sėkmės, 
pernai dėl COVID-19 neįvyko, o 
šiemet pavyko ją surengti Drus-
kininkuose. Didelė garbė, kad 
esame naujoje sporto bazėje, 
kurioje sukurta pasaulinio lygio 
infrastruktūra. Čia sportininkai 
startams gali ruoštis labai ko-
kybiškoje aplinkoje – sportinin-
kams sporto salės, poilsio koky-
bė labai svarbi.

Manau, kad apie Druskininkų 

sporto bazę dar girdėsime kal-
bant. Tikiuosi, kad kada nors ir 
Lietuvos tinklinio rinktinė atsa-
kingiems startams ruošis čia. 
Manau, kad „Volley camp“ sto-
vykla – tik pradžia daugelio sto-
vyklų šioje puikioje vietoje.“

I Sorokaitė į Druskininkus at-
vyko kartu su savo treneriu V. 
Lionetti, su kuriuo yra laimėju-
si Italijos pasaulio klubų čempi-
onatą – iškovojo vieną iš garbin-
giausių tinklinio taurių: „Jis labai 
tiki jaunimu, todėl pamaniau, 
kad galėtų įkvėpti ir pamoky-
ti Lietuvos jaunimą, smagu, kad 
jis sutiko dalyvauti stovykloje. 

Mums svarbu išmokyti jau-
nąją kartą, kuri ateis po mūsų, 
jiems perteikti savo patirtį, tin-
kamai juos išmokyti yra didelis 
darbas“. 

V. Lionetti sakė, kad jam di-
delis malonumas buvo praleis-
ti visą savaitę Druskininkuose 
su Lietuvos jaunimu: „Čia sukur-
ta puiki infrastruktūra, galime 
treniruotis ir parodyti jaunimui 
gerą pavyzdį. Džiaugiuosi, ga-
lėdamas įsirašyti į savo gyveni-
mo istoriją, kad buvau Lietuvoje, 
čia pasisėmiau labai teigiamų 
emocijų, pamačiau, kaip noriai 
vaikai treniruojasi ir išnaudo-
ja galimybę pasisemti patirties. 
Spėjau apsilankyti ir Druskinin-
kų centre, pasivaikščioti. Pa-
stebėjau, kad čia labai švaru, 
jaukus miestelis, apsuptas ža-
lumos. Druskininkai „pakrovė“ 
energijos ir visai stovyklai“, - 
įspūdžiais dalijosi V. Lionetti.

Į stovyklą Druskininkuose tinklininkus subūrė
Italijos olimpinės rinktinės žaidėja lietuvė Indrė Sorokaitė

Italijos olimpinės rinktinės žaidėjos lietuvės I. Sorokaitės (ketvirta iš kairės) iniciatyva Druskininkuose surengtoje „Volley camp“ stovy-
kloje jaunieji tinklininkai žinių sėmėsi iš geriausių savo srities profesionalų/Evaldo Šemioto nuotrauka
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Renginiai

Rugpjūčio 21 d. 15 val. Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje 
vyks tautodailininkės-meno kūrėjos Linos Kabelkitės tautinių prijuosčių parodos „Tarsi drobės 
raštą“ atidarymas. Paroda veiks iki rugsėjo 24 d. 

Rugpjūčio 20 d. 17 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) vyks 
susitikimas su parodų autorėmis Rūta Indrašiūte bei Laima Saviščeviene. Po susitikimo – 
šiaudinių sodų rišimo edukacija. Edukacijos vietų skaičius ribotas, kaina – 10 Eur, būtina 
išankstinė registracija

Rugpjūčio 25 d. 13 val. K. Dineikos sveikatingumo parke – Druskininkų „Bočiai“ minės 
veiklos 20-metį. Koncertuos Druskininkų „Bočių“ mišrus ansamblis, moterų vokalinis ansamblis 
„Druskelė“ ir linijinių šokių grupė, Marijampolės „Bočių“ mišrus choras, Lazdijų TAU moterų 
folkloro ansamblis ir Jonas Subačius. Renginio vedėja – Audronė Padegimaitė ir J. Subačius

Rugpjūčio 27 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g.37) kviečia į 
Martino Jankaus parodos atidarymą „Paskutinės vasaros dienos“. Paroda veiks iki spalio 6 d.

Rugpjūčio 26 d. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į Lietuvos muziejų 
kelio renginį Druskininkuose „Šimtmečių tradicijos Druskininkų parke“: nuo 10 val. vienos dienos 
paroda „Druskininkų gydyklų parkas“, 16 val. paskaita „Druskininkų parkai“, 17 val. ekskursija – 
pasivaikščiojimas po Gydyklų parką su muzikiniais intarpais

Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose 

(M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode, M. K. Čiurlionio g. 35):

Rugpjūčio 18 d. 19 val. Koncertuos Motiejus Bazaras

Rugpjūčio 21 d. 16 val. Rimantas Vingras

Rugpjūčio 25 d. 19 val. Koncertuos Sten Lassmann (Estija)

Rugpjūčio 19 d. 15 val. rašytojo Aido Kelionio knygos „Druskų kambarys“ pristatymas. Dalyvaus 
knygos autorius Aidas Kelionis ir žurnalistas, poetas Kęstas Sukackas

Rugpjūčio 26 d. 17 val. Živilės Kavaliauskaitės „Trispalvė Irkutsko karštyje“ ir Edmundo 
Ganusausko „Ekscelencija, monsinjoras ir...“ knygų pristatymai

Parodos

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš 
Andrejaus Balyko kolekcijos paroda.

Iki rugpjūčio 25 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje ( M. K. Čiurlionio g. 37 ) veiks 
paroda „Gėlė iš atviruko“ dailininkui Rimantui Laniauskui  ( 1937 – 2014 ) atminti“\

Iki rugpjūčio 28 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks meno kūrėjo Gintauto Akstino jubiliejinė 
paroda „Aš kelyje“

Iki rugpjūčio 28 d. Viečiūnų bendruomenės centre tautodailininkės Monikos Lukaševičienės 
jubiliejinė paroda

Iki rugpjūčio 28 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks audimo paroda Dzūkijos dzyvai. 

Iki rugsėjo 5 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veiks projekto 
„Reprezentuojantys kurortą veidai: XIX a. – XX a. sandūros aptarnaujančio personalo uniformos“ 

Iki rugsėjo 5 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Audronės 
Zupkienės paroda „Siuvinėtas Čiurlionis“

Iki rugsėjo 8 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks tapytojų plenero „Šlavantas 2021“ 
paroda

Iki rugsėjo 11 d. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Rūtos 
Indrašiūtės keramikos darbų paroda „Iš molio ir dainų“, Laimos Saviščevienės šiaudinių sodų ir 
žvaigždžių paroda „Ant paukščio sparnų“ bei kalvystės plenero „Plieninė plaštakė 2021“ kryžių-
saulučių paroda

Iki rugsėjo 14 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Baltijos kelias – Tautos ir 
vienybės kelias“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai

Iki rugsėjo 16 d. Viešojoje bibliotekoje veiks Dianos Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės karpinių 
paroda „Aš atnešiau jums saulės patekėjimą“, skirta V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms

Iki rugsėjo 18 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks medžio drožėjo Eriko Čypo darbų paroda 

Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Adelberto 
Nedzelskio kūrybos paroda

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 
informuoja, kad 2021-09-06, 13 val., Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus 
svarstomas Guronių k. senųjų kapinių (6338), Guronių k., Lei-
palingio sen., Druskininkų sav. nekilnojamojo kultūros pavel-
do vertinimo tarybos akto projekts dėl apskaitos dokumentų 
patikslinimo. 

Su parengtais dokumentų projektais galima susipažinti: 
https://dangulys.kpd.lt/public/73d0f7aebdd2

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: padavėja (-as), indų plovėja (-as), valytoja (-as), 
padavėjai (-os), barmenai (-ės), pagalbiniai virtuvės 
darbuotojai (-ės).
Kontaktinis tel. . 8 679 14738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

Informuojame gretimo žemės sklypo (Kad. Nr. 5935/0007:261, Ricielių k.v.) savininko  Juozo Alek-
sonio, turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad 2021 m. rugsėjo 1 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. 
bus atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai adresu: Druskininkų sav., Leipalingio sen., Miciūnų k.

Informuojame gretimo žemės sklypo (Kad. Nr. 5935/0007:166, Ricielių k.v.) savininko  Vytauto Slau-
tos, turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad 2021 m. rugsėjo 1 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. bus 
atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai adresu: Druskininkų sav., Leipalingio sen., Miciūnų k.

Matavimus atlieka: matininkas Nikolajus Saviščevas (Vilniaus g. 54, Merkinės sen., Merkinės mstl., Va-
rėnos r. sav., tel. 862083831, el. paštas dzukijosgirios@gmail.com).

TATIANA PEYMER, gim. 1954-02-18, ir MICHAEL PAVLENKO, 
gim. 1953-08-13, parduoda nuosavybės teise priklausantį: Butą, uni-
kalus Nr. 4400-2128-5983:1969, esantį Druskininkai, Neravų g. 
39C-37, 1/8 dalį Automobilių saugyklos, unikalus Nr. 4400-1166-
5768:1403, esančią Druskininkai, Neravų g. 39C, 176/12308 dalį Že-
mės sklypo, unikalus Nr. 4400-1018-4237, esantį Druskininkai, Ne-
ravų g. 39, mokant 103 000 Eur (vieną šimtą tris tūkstančius eurų). 
Prašome bendraturčius minėto Turto, per vieną mėnesį nuo šio skel-
bimo dienos pareikšti Lazdijų raj. sav. 3-iajam notaro biurui, esan-
čiam Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, savo norą ar atsisakymą 
pirkti aukščiau nurodytos automobilių saugyklos ir žemės sklypo dalį.

Naujas, jaukus, šiuolai-
kinis restoranas Druski-
ninkuose ieško švaros 
fėjų (indų plovėjų). Jus 
pasitiks draugiškas ko-
lektyvas ir jauki aplinka. 

Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai , 
turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės reisai.

Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901

Mūsų komanda auga ir ieško Tavęs!
Jeigu Tu esi komunikabilus, pareigingas, nebijai iššūkių ir nori 

tobulėti prisijunk prie mūsų. Šiuo metu ieškome:
masažuotojo (-os),
kosmetologės (-o);
kambarinės (-io);

viešbučio administratoriaus (-ės).
Siųsk savo CV acc1.druskininkai@amberton.lt 

arba susisiekime telefonu 8 (313) 40103

Parduotuvė „Cinamonas“ 
ieško pardavėjos(-o) 

-barmenės (-o). 
Tel. +370 658 52420

Reikalingas aplinkos 
tvarkytojas su „B“ kate-

gorijos teisėmis. 
Pilnas etatas. 

Darbas komandinis. 
Visa informacija telefonu 

+370 607 46758

Krovinių pervežimo įmo-
nė siūlo darbą krovininio 
mikroautobuso iki 3,5 t 

vairuotojui, turinčiam „B“ 
kategoriją. Pageidauja-
ma darbo patirtis. Tel. 

+37068433833

Autoservisui reikalingas automechanikas, darbo patirtis nebūti-
na, apmokome. Darbo pobūdis: važiuoklės, stabdžių sistemos 

remontas, ratų geometrijos atstatymas, kėbulo
 išrinkimas/surinkimas ir t.t. Tel. 8 623 82375

Superkame: „Audi“, „BMW“, „Mazda“, „MB“, 
„Mitsubishi“, „Nissan“, „Opel“, „Toyota“, „VW“

 su SDK, utilizavimu paramai gauti. 
Dirbame 24/7.  Tel. 8 636 60454
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Užuojautos
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybės vadovams, Savivaldybės administracijos Ūkio 
skyriaus kolektyvui, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenei, kaimynams, 

draugams, kurie buvote šalia, palydint į paskutinę kelionę Vladimirą Petruniną.
Žmona Onutė ir dukros Simona ir Augusta

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

ir atminty gyvi išlieka.

Išėjus į Amžinybę mylimai sesei, nuoširdžiai užjaučiame 
Marytę Kamandulienę. Tegul Jus lydi stiprybė ir dvasios 

paguoda šią skaudžią netekties valandą. 

Druskininkų savivaldybė 

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...

Dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Romą 
Povilanskienę. 

Ateities g. 14 namo gyventojai

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą 
Mamytę...

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Janinai Ignorienei, mirus brangiai Mamytei.

Druskininkų PSPC kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuo-
širdžiai užjaučiame Redą Mockevičienę. 

UAB „Draugystės sanatorija” darbuotojai

Nėra mirties, tik vėjo verksmas 
vidur paklydusių laukų, tik sutemų šaly pavargę žingsniai, 

tik Motinos ranka ant geliančios kaktos, 
kuri dabar išlieka tik prisiminimuos...

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Janiną Ignorienę.

Draugai: N. ir A. Oleinikai, L. Puzinovienė, 
A. Andriejuk ir L. Sereikienė

Žeme, kodėl prie savęs priglausti skubi
tuos, kurie teikia viltį, paguodą,

kurie tauria ir jautria širdimi
kitiems save atiduoda…

Nuoširdžiai užjaučiame Viktor Rud, mirus mylimai Mamytei.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
bet kodėl Tu taip greit pražuvai?

Gyvenimui vainiką pynei,
bet nebaigtą jį palikai...

Nuoširdžiai užjaučiame Oną Kalpokienę, mirus mylimam 
sūnui Raimundui.

Druskininkų „Bočiai“ 

Padėkos

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

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

Parduodu 184 kv. m 
komercinės paskirties patalpas su poilsio 

kambariais ir 3 arų žeme Neravų g.
Tel. 8 685 23427

Ieškau išsinuomoti ofiso/biu-
ro tipo kabinetą (su baldais). 
Kabinetas būtų reikalingas 

vakarais ir savaitgaliais. 
Naudojamas teikti konsulta-
cijas. Telefonas 8 622 04578

Brangiai perka senus 
gintaro karolius gabalus, 

sages, pakabukus. 
Tel. 8 674 61 640

Picerija „Sicilia“ ieško 
padavėjo (-jos). 

Tel. +370 618 28614

Statybos įmonei reikalin-
gi dažytojai, plytelių klo-

jėjai. Tel 8 687 41202 Tvarkome apleistus sklypus. Pjauname, genėjame 
medžius krūmynus. Pjauname žolę trimeriais, sodo 
traktoriukais. Karpome gyvatvores, atliekame kitus 

aplinkos tvarkymo darbus. Tel. 8 670 18048
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2021.08.21 d.
Šeštadienis

2021.08.20 d.
Penktadienis

2021.08.22 d.
Sekmadienis

2021.08.23 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė ekspedicija. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Greiti ir įsiutę 5.
00:35 Popžvaigždė: niekada nesu-

stok.

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Itališkas apiplėšimas.
23:45 Matrica. Revoliucijos.
02:20 Slaptasis agentas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Kelionių atvirukai.
07:45 Hakio Bakio miškas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Lokiai namuose.
12:50 Metų laikų kaita.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:52 Sportas. 
21:00 Mano daina. 
22:25 Karalius Ralfas.
24:00 Greiti ir įsiutę 5.

06:25 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

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

gi“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 Tomas ir Džeris Marse.
10:55 Svajoklis Budis.
12:40 Šaunusis penketukas.
14:35 Beverli Hilso nindzė.
16:25 Mamos eina į trasą.
18:30 Žinios.
19:30 Monstrų viešbutis.
21:20 Nebrendylos 2.
23:25 Rinas 911.
01:00 Itališkas apiplėšimas

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 (Ne)emigrantai. 
07:00 Šventadienio mintys. 

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

kaite. 
09:00 Naledi. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Kelionių atvirukai.
12:00 Maži, bet ypatingi: vorai.
12:50 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Veranda. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:45 Seserų Fontanų siuvykla.
23:35 Mini ir Moskovicas.
01:30 Karalius Ralfas.

06:20 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

06:50 „Bunikula“.
07:20 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:20 „Tomas ir Džeris“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 Fiksiai prieš Krabius.
11:05 Roko mokykla.
13:25 Nacionalinis saugumas.
15:15 Krokodilas Dandis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras.
22:15 Pakeleiviai.
00:35 Trise valtimi arba be irklo.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė ekspedicija. Gedi-

minaičių Europa. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Išpažinimai. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė.
21:30 Žinios.
22:30 Po vedybų.
00:45 „Strėlė“.
01:45 Pakeleiviai.

2021.08.24 d.
Antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos.
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė ekspedicija. Gedi-

minaičių Europa. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė.
24:00 Įstatymas ir tvarka.
00:45 Šventadienio mintys. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.

06:15 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“. 
07:35 „Tunelis“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Ratai 3“.
21:45 „Galaktikos sergėtojai. 2 dalis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Galaktikos sergėtojai. 2 dalis“.
00:30 „Idealus pabėgimas“.
02:25 „Nesuvokiama grėsmė“.
04:15 „Kova už garbę“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai.
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Sveiki atvykę“. 
11:30 „Laukinė karalystė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Laukinė karalystė“.
12:35 „Kitame kūne“.
14:25 „Legendinis kovotojas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Garfildas“.
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 „Garfildas“.
21:15 „Apgaulės meistrai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Apgaulės meistrai“.
23:35 „Kelnėse dar ne senelis“.
01:45 „Galaktikos sergėtojai. 2 dalis“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas. Vasara“. 
09:30 „Aladinas“.
11:20 „Laukinė karalystė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Laukinė karalystė“.
12:35 „16 norų“.
14:25 „Abė“.
16:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Piktadarės istorija“.
21:20 „Kartą Venecijoje“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Kartą Venecijoje“.
23:25 „Žmogus žmogui – vilkas“.
01:10 „Apgaulės meistrai“.

06:15 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
 07:35 „Maisto kelias“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Tunelis“. 
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Apgaulinga aistra“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Apgaulinga aistra“.
00:15 „Bulis“.
01:15 „Havajai 5.0“.

06:15 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
 07:30 „Tunelis“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Tunelis“. 
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Tobulos kopijos“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Tobulos kopijos“.
00:10 „Bulis“.
01:10 „Havajai 5.0“.
02:10 „Perėja“.
03:10 „Vieniši tėvai“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 TV Europa pristato. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pagaliau savaitgalis. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Bušido ringas. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Gyvenimas. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Grilio skanėstai. 
11.30 Inovacijų DNR. Diskusijų laida 

apie Transporto sektoriaus inovacijas ir 
startuolius. 

12.00 „Triguba apsauga“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai. 
19.00 Gyvai. 
20.00 Žinios.
20.30 „Neatmenu tavo veido“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Triguba apsauga“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvai. 

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Senjorų avilys. 

09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
11.00 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Triguba apsauga“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvai. 
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Triguba apsauga“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 

06.00 Bušido ringas. 
06.30 Vantos lapas. 

07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Lietuvos galiūnų ko-

mandinis čempionatas“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Galiūnų Pasaulio komandinė 

taurė 2021“.
10:05 „Kova už būvį“.
11:10 „Geriausi šuns draugai“.
11:40 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:50 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:55 „Ekstrasensai tiria“.
16:10 „Gordono Ramzio virtuvės koš-

marai“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:45 Bėgte visą naktį.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tavo eilė.
23:05 „Mirtinas ginklas“.
00:05 „Legendų biuras“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.

17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Šaulys.
23:45 Mirties apsuptyje.
01:50 „Greitojo reagavimo būrys“.

06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salo-

se su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai. 

09:00 „Kova už būvį“.
11:10 „Geriausi šuns draugai“.
11:40 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 

katastrofos“.
14:00 „Ekstrasensai tiria“.
16:10 „Gordono Ramzio virtuvės koš-

marai“.
17:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:25 „Tie, kurie žudo“.
19:30 Kaukės. 
22:00 Bėgte visą naktį.
00:15 Absoliutus blogis 2. 

12.15 Mažos Mūsų Pergalės. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
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Metalo išvežimas, supirkimas.
Statybinių šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su 

kaušu, tralo automobiliams vežti nuoma. 
Tel. 8 605 05407

Brangiai perku pjautą medieną: lentas, tašus 
(bruselius), gegnes. Tel. 8 602 28830 

2021.08.25 d.
Trečiadienis

2021.08.26 d.
Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė ekspedicija. 
19:30 Istorijos perimetrai. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė.
00:05 Įstatymas ir tvarka.

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Du gyvenimai“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir gint.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Istorijos perimetrai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė ekspedicija. 
19:30 Viruso CV. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė.
00:10 Įstatymas ir tvarka .
00:55 Kelionių atvirukai.

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Ilgas Bilio Lino pasivaikščioji-

mas.
00:50 „Strėlė“.

06:15 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
 07:30 „Tunelis“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Indianapolis. Nepaprasta drą-

sa“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Indianapolis. Nepaprasta drą-

sa“.

06:15 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“. 
07:30 „Tunelis“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Tunelis“. 
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Auklė pagal iškvietimą“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Auklė pagal iškvietimą“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Auklė pagal iškvietimą“.
00:00 „Bulis“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:05 Tavo eilė.
01:10 „Greitojo reagavimo būrys“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Svetimas.
22:55 Sukrečiantis skrydis.
01:00 „Greitojo reagavimo būrys“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:30 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirties apsuptyje 2.
22:50 Svetimas.
00:45 „Greitojo reagavimo būrys“.

22:30 Tamsiausia valanda.
00:15 „Strėlė“.
01:15 Po vedybų.

11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Troškimų kambarys.
00:35 „Strėlė“.
01:35 Tamsiausia valanda.

00:30 „Bulis“.
01:40 „Havajai 5.0“.

Metalo išvežimas, supir-
kimas. 

Statybinių šiukšlių išveži-
mas, sunkvežimio su kau-
šu, tralo automobiliams 

vežti nuoma. 
Tel. 8 605 05407

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

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 
„Mano Druskininkai“!

Patikslinimas 

Patiksliname „Mano Druskininkai“ 2021 m. rugpjūčio 12 d. numerio straipsnyje „Staty-
bų inspektoriai domisi, ar Tarybos nario K.Kaklio šeimos nariai nepažeidė įstatymų“, 
nurodytą namo adresą – Ateities g. 30A. „Mano Druskininkai“ redakcija
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Santechnikos darbai! 
Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia 
prisijungti prie laiptinių valymo komandos! 

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.

Tel. 8 647 66927

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ
Tel.  8 620 65577

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą. 
Tel. +370 687 93693

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų 
valymas Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ 
reikia autokrautuvo vairuotojo. 
Teirautis telefonu 8 686 52724

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą. 
Tel. 8 610 48759

Naujas, jaukus, šiuolaikinis restoranas Druskininkuose ieš-
ko švaros fėjų (indų plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolek-

tyvas ir jauki aplinka. Kreiptis telefonu+370 612 32445

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepė-
ja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius pa-

tirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Superkame automobilius geriausia kaina. 
Tel. +370 (648) 18 770

Priekabos 3x1,5 m nuoma, B kategorija. 
Tel. 8 615 77277

Statybos įmonei reikalingi 
dažytojai, plytelių klojėjai.

Tel 8 687 41202

Viečiūnuose parduodamas 22 arų namų valdos skly-
pas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje), puikus pri-

važiavimas. Kaina – 17 500 Eur, derinama. 
Yra daugiau sklypų. Tel. 8 624 69222
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Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

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

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Asmeniniai skelbimai
37575 

Druskininkų sav., Cimaniūnų kai-
me parduodamas 1, 83 ha skly-
pas. Paskirtį galima keisti į namų 
valdą, galimos statybos pagal ūki-
ninko ūkį. Ribojasi su mišku. Ge-
ras privažiavimas. Elektra. Kaina 
– 9500 Eur. Tel. 8 698 48621 ir 8 
687 9118

Perka nekilnojamąjį turtą

Brangiai perkame įvairų mišką. 
Gali būti su bendrasavininkais. 
(Domina miškai Švendubrėje).                                  
Atsiskaitome iš karto. Tel.: 8 698 
48621,  8 687 9118

Ieškoma pirkti sodyba netoli Drus-
kininkų, gali būti apleista ir gara-
žas Baltašiškėje. Tel. 8 605 05407

Pirkčiau komercines patalpas, 
1 aukšte, su atskiru įėjimu, 30-
60 kv. m, kaina iki 30 000 eurų.                                              
Tel. 8 609 02451

Perku 2-3 kambarių butą už ade-
kvačią kainą, skelbimai peržiūrėti. 
Tel. 8 627 74261

Transporto priemonės ir jų dalys

Lieti ratlankiai, „Renault Scenic“ 
R-15 su vasarinėmis padangomis, 
medžio apdirbimo frezavimo sta-
klės. Tel. 8 688 96725

Parduodamas „Ford Galaxy“, 
2008 m., 2.0 TDI, 103 kW, tvar-
kingas, iš Vokietijos, kaina – 3800 
Eur. Tel. 8 623 46394

Parduodamas „Volkswagen 
Transporter“, 2001 m., 2.5 TDI, 
8 vietų, tvarkingas, iš Vokieti-
jos. Kaina – 2750 Eur. Tel. 8 612 
93980

Parduodu automobilį „Renault 
Laguna“, 2005 m. Tech. apžiūra 
galioja iki 2022-08.

Kuriasi ir važiuoja gerai, kaina – 
1000 Eur. Tel. 8 678 23700

5 vasarinės padangos su ratlan-
kiais ir 3 be ratlankių, 14 dydis. 
4 su lietais ratlankiais, 14 dydis.  
Tel. 8 689 26393

Miškas, mediena, malkos

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas 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); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „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

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

Nekilnojamas turtas

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas (kuria-
moje naujų namų gyvenvietėje), 
puikus privažiavimas. Kaina – 17 
500 Eur, derinama. Yra daugiau 
sklypų. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 1 kambario butas 
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas 
kapitalinis remontas. Kaina – 36 
000 Eur. Arba keičia į didesnį plo-
tą Druskininkuose, Vilniuje, Kau-
ne. Tel. 8 604 48595

Parduoda arba išnuomoja 2 kam-
barių butą Druskininkų centre. 
Tel. 8 616 48116

Pačiame Veisiejų centre parduo-
damas 2 aukštų mūrinis gyvena-
masis namas: 198 kv. m ploto,  
namų valdos sklypas – 14 arų, 
garažas, ūkinis pastatas. Sklypas 
apželdintas,  iki ežero pakrantės – 
200 m. Kaina – 55 tūkst. eurų. Tel. 
8 612 97393

Miesto centre, Taikos g. parduo-
damas 2 kambarių butas: 53 kv. 
m, 1 aukštas, kaina – 56 000 Eur, 
balkonai yra abiejuose kamba-
riuose arba išnuomotų. Tel. 8 616 
48116

Parduodamas 126 kv. m namas 
su 10, 63 arų sklypu prie miško, 
Sakų g. 9. Reikia remonto. Kaina 
– 75 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Leipalingio miestelyje, Druskinin-
kų sav., Veisiejų g. parduodamas 
gyvenamasis namas (72 kv. m)  
su ūkiniais pastatais ir 8, 4 arų 
sklypu už 19 500 Eur. Tel. 8 616 
48116

Veisiejų centre parduodamas 2 
aukštų mūrinis gyvenamasis na-
mas: 198 kv. m ploto,  namų val-
dos sklypas – 14 arų, garažas, 
ūkinis pastatas. Tel. 8 612 97393

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g. 15: 38 kv.m, 4 aukš-
tas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.                                   
Tel. 8 607 36078

Parduodamas 3 kambarių, 71, 18 
kv. m butas su židiniu, 9 aukšte 
iš 10,  Ateities g. Kaina – 69 000 
Eur. Tel. 8 687 37575 

Parduodamas 4 kambarių, 78, 85 
kv. m butas, 4 aukšte iš 4, ben-
drabučio tipo name Gardino g. 
17. Kaina – 37 500 Eur. Tel. 8 687 

Parduoda pušines, beržines, 
alksnines kapotas malkas. Tel. 8 
650 20402 ir 8 636 76029

Įvairios malkos: kulbėmis ir rąs-
teliais. Vežame ir mažus kiekius. 
Tel. 8 610 32259

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

Perka įvairius daiktus

Perku sausuolius, vėjovartas. 
Pats susipjaunu ir išsivežu. Tel. 8 
692 93304

Brangiai perku pjautą medieną: 
lentas, tašus (bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

Pirksiu Lietuvos dailininkų pa-
veikslus, Kauno dailės, rusiško 
porceliano skulptūrėles. Tel. 8 
613 86007 

Žemės ūkio produkcija

Žieminiai ir vasariniai kviečiai Vil-
kiautinio kaime. Tel. 8 698 35361

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Parduoda vasarinius kviečius: 50 
kg – 9 Eur, avižas: 50 kg – 6 Eur. 
Perkant didesnį kiekį, galiu atvež-
ti. Tel. 8 695 16057

Įvairūs daiktai

Parduodu 70, 100 šulinio žiedus, 
M12, M14, MU18, MU20 sąra-
mas. Tel. 8 686 63015 

Armatūra – 16 mm storio, 6 m il-
gio štanga, kaina – 6 Eur. Vien-
gubo pjovimo mediena, dilės: 4-5 
cm storio, pigiau nei parduotuvė-
je. Tel. 8 688 24300

Perdengimo plokštės (6 vnt.). Tel. 
8 646 88970

Parduodu labai geros kokybės 
mikrobangų krosnelę „Electro-
lux“, kaina – 180 Eur ir šaldytuvą 
„Blomberg“, 3 kamerų, kaina – 
300 Eur. Tel. 8 682 37249

Miegamojo komplektas, indaplo-
vė „Whirpool“, sofa-lova, 2 fote-
liai, 2 vokiškos lovos, rašoma-
sis stalas su lentyna. Tel. 8 670 
80410

Paukščių narvelis, knygos: „Svei-
ka širdis tik per 30 minučių“, 
„Lietuvos istorija“, „Meistrystės 
paslaptys“, „Sveikos mitybos 
vadovas“, „Didžiosios praeities 
paslaptys“ ir „Didžioji knyga apie 
Lietuvą“. Tel. 8 689 26393

Parduodu metalo suvirinimo apa-
ratą „VD-306“ ir galandinimo sta-
kles „T-400“. Tel. 8 685 23427

Muzikinis centras „SONY MHC-
RG290“, 2x120W, plaunamas 
šepetys „AQUA LASER GOLD“, 
išskleidžiamas stalas, automa-
gnetola automobiliui „Renault Me-
gane“, 1998 m. Tel. 8 614 36158

Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 m, 
kaina – 25 Eur, kineskopinių TV 
„Panasonic“, „LG“  ir TV priedė-
lio „TV STAR“, muzikinių centrų 
„Akai“ ir „Philips“ distanciniai 
pulteliai, Scart laidai – nuo 2 Eur, 
mobilaus telefono „Nokia“ įkrovi-
kliai ir ausinukės – 2 Eur,  paka-
binami šviestuvai – nuo 5 Eur, TV 
sieninis laikiklis – 6 Eur, Diagnos-
tinės juostelės gliukozei nustatyti 
po 5 Eur.   Tel. 8 686 43600

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 

cm x 1 m 50 cm, kaina – 25 Eur, 
sulenkiamas universalus dvira-
tis – 25 Eur, vyriškas dviratis su 
bėgiais, kaina – 55 Eur, centrinio 
šildymo katilas (6 sekcijų). Kaina 
– 200 Eur. Tel. 8 616 48116

Nuoma 

Sodų bendrijoje „Dainava“ (prie 
„Eglės“ sanatorijos) išnuomoja-
mas sodo namelio 2-as aukštas 
– 100 Eur. Tel. 8 675 61036

Išnuomoju 2 kambarių butą su 
baldais ir buitine technika M. 
K. Čiurlionio g. Kaina – 290 Eur 
plius komunaliniai mokesčiai. Tel. 
8 617 41584

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Kaune, Eiguliuose (Šiaurės pros-
pektas). Tel. 8 623 10916

Išsinuomotų

Tvarkinga 3 asmenų šeima ieško 
išsinuomoti butą (2-3 kambarių) 
ar gyvenamąjį namą ilgalaikei 
nuomai. Pirmenybė būtų Leipalin-
gyje, bet siūlyti įvairius variantus 
Druskininkuose ir aplink. Tel. 8 
691 32736

Ieškomas butas Druskininkuose 
(ilgalaikei nuomai) 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Išsinuomočiau bendrabutį Gardi-
no g. Tel. 8 699 65709

Atsakinga 2 asmenų šeima ilgam 
išsinuomotų 1-2 kambarių butą 
Druskininkuose arba gyvenamąjį 
plotą Merkinėje. Tel. 8 676 16606

Ieškau išsinuomoti ofiso/biuro 
tipo kabinetą (su baldais). Kabi-
netas būtų reikalingas vakarais ir 
savaitgaliais. Naudojamas teikti 
konsultacijas. Telefonas 8 622 
04578

Reikalinga

Reikalingi darbininkai, galintys 
nudažyti namą Druskininkuose. 
Tel. 8 681 16642

Reikalinga moteris prižiūrėti vy-
resnio amžiaus žmogų namuose. 
Ligonis nėra sunkus, tačiau 3 kar-
tus per dieną jam reikia pagaminti 
maistą, atlikti nedidelius tvarkos 
darbus namuose. Skambinti tel. 
+370 655 04373 

Ieško darbo

2 kartus per savaitę galiu prižiūrė-
ti sodybas. Pats atvažiuoju. Tel. 8 
692 44465

Dovanoja

Dovanoju šviesios spalvos stalą-
knygą. Pasiimti patiems. Tel. 8 
612 34581

Dovanojama sena namo medie-
na, tinkama kūrenimui. Tel. 8 628 
75156

Kita

Atiduodu malkas pagal susitari-
mą: pušinės, supjautos po 30 cm. 
Tel. 8 686 17277

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus 

mišką, domina visi 
pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. 8 603 30577

Parduodu 184 kv. m komercinės paskirties patalpas su 
poilsio kambariais ir 3 arų žeme Neravų g. 

Tel. 8 685 23427

Malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. 
Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Priekabos 3x1,5 nuoma, B kategorija. Tel. 8 615 77277

Skalbykla Druskininkuose ieško darbuotojų:
- komplektuotojų;
- rūšiuotojų;
- lygintojų.
Lankstus darbo grafikas.
Susisiekite su mumis tel. +370 656 54270 arba 
el.paštu druskininkai@aclean.lt
Mus rasite: Gardino g. 5, Druskininkai. Laukiame Jūsų!
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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
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!


