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Ricielių kaime įsikūrusios Gudaičių šeimos 
džiaugsmas – egzotiškosios alpakos
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Gudaičių šeima laiminga, kad pasirinko gyventi kaime, kuriame gali mėgautis gamta, tyru oru ir auginti alpakas / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė

Devintus metus šalia Druski-
ninkų esančiame Ricielių kai-
me gyvenanti Jurgitos ir Gie-
driaus Gudaičių šeima prieš 
keletą metų, regis, nė nesva-
jojo tapti ūkininkais. Prieš 15 
metų susituokusi pora tada ir 
pagalvoti negalėjo, kad ūky-
je augins 20 avių, o šalia namų 
esančiame aptvare išdidžiai 
vaikščios iš Pietų Amerikos ki-
lusios egzotiškosios alpakos. 
Tėvų sprendimu gyventi kaime 
ir auginti avis ir alpakas šian-
dien labiausiai džiaugiasi dvy-
likametis jų sūnus Aurimas: 
„Man atrodo, kad alpakos dar 
mielesnės už šuniukus ar ka-
čiukus. Ir su jomis galima pa-
žaisti, jomis rūpintis. Mėgstu 
užeiti į jų aptvarą ar tvartą, ten 
pabūti, jas paglostyti. Jų kailiu-
kas labai švelnus. Švelnesnis 
nei avių. Labai myliu gyvūnus. 
Man atrodo, kad augintiniais 
besirūpinantys žmonės užau-
ga geresniais žmonėmis. Labai 
džiaugiuosi, kad tėvai sugalvo-
jo nusipirkti alpakas.“

Visa Gudaičių šeima laimin-
ga, kad pasirinko gyventi kai-
me ir gali mėgautis gamta, tyru 
oru. O Jurgita mielai sutiko pa-
pasakoti ir apie jų ūkyje augi-
namas egzotiškąsias alpakas 
bei jų priežiūros ypatumus.

– Kaip Jums gimė mintis nu-
sipirkti alpakų?

– Sėdėjome kartą su vyru tera-
soje ir kalbėjomės. Svarstėme, 
kad, jeigu jau gyvename kaime, 
gal reikėtų imtis žemės ūkio vei-
klos – sodinti daržoves ar augin-
ti kokius gyvulius? Bet abu dirba-
me mieste. Aš – prekybos centre 
„Iki“, Giedrius verčiasi individua-
lia statybų veikla. Taigi daug lais-
vo laiko neturime, reikėjo ieškoti 
mažiau laiko sąnaudų reikalau-
jančios srities. Ir tada mano bro-
lis prasitarė socialiniuose tinkluo-
se matęs daug informacijos apie 
alpakas. Jis mums ir pasiūlė jas 
įsigyti. 

Iš pradžių buvo nedrąsu, ma-
žai apie jas žinojome – juk čia ne 
zoologijos sodas... Bet kuo ilgiau 
apie jas skaičiau, kuo daugiau in-
formacijos radau, tuo labiau jos 
mane žavėjo. Taigi pasiūliau vyrui 
– imkime ir nusipirkime bent dvi 
alpakas. Dar tiksliai nežinojome, 
kaip jas galėsime panaudoti savo 
ūkyje – ar jos bus auginamos tie-
siog dėl grožio, smagumo, ar iš jų 
bus kokios naudos. Sėdome į au-
tomobilį, nuvažiavome pas vienus 
ūkininkus, auginančius alpakas, 
pas kitus. Apžiūrėjome. Vyras su-
skubo įrengti joms aptvarą ir tvar-
telį, kuriame jos galėtų slėptis nuo 
vėjo, lietaus, sniego ar saulės. 
Dirbo nuo ryto iki vakaro.

Ir taip ekspromtu prieš metus 
įsigijome dvi gražuoles alpakas. 
Beje, jos abi jau laukėsi jauniklių 
– specialiai tokias pirkome. Sma-
gu auginti ir rūpintis mielais egzo-
tiškais žvėreliais.

– Alpakų auginimas mūsų 
krašte dar nelabai paplitęs. 

– Dar prieš įsigydami alpakas, 
apie jas nemažai skaitėme, kal-
bėjome su jų augintojais. O tikro-
ji pažintis su šiais gyvūnais pra-
sidėjo tada, kai jau parsivežėme 
jas į savo ūkį. 

Teko ieškoti daugiau informa-
cijos apie jų priežiūrą, domėjau-
si, ką daryti su alpakų vilna. Pati 
mezgu, pamaniau, kad galėčiau 
iš alpakos vilnos numegztus savo 
rankdarbius ir parduoti. Bet, pa-
sirodo, alpakų vilnos karšyklą 
mūsų šalyje tik vienas vyras buvo 
atidaręs. 

Didžiųjų ūkių ūkininkai vilną iš-
karšti ar siūlus suverpti veža net 
į Vokietiją. Kiek girdėjau, tik viena 
Alpakų ir lamų augintojų asociaci-
jos narė bando alpakų vilną verp-
ti pati, mezga kojines, riešines, jo-
mis prekiauja. 

Kol kas mes auginame tik dvi al-
pakas. Tiesa, viena jau susilaukė 
jauniklio. Bet vis tiek iš jų kažko-
kio pelno tikėtis būtų naivu. Todėl 
ateityje svajojame laikyti didesnę 
bandą. 

– Ar sunku auginti alpakas? 
Ar joms reikia ypatingos prie-
žiūros?

– Ypatingos priežiūros šiems 
egzotiniams gyvūnams tikrai ne-
reikia. Žmonės alpakas vadina 
„gyva žoliapjove“ – jos sugeba 
žolę nuskabyti net ir sunkiai priei-
namose vietose. Beje, jos ir savo 
gamtinius reikalus atlieka vienoje 

vietoje, todėl aptvare, kuriame jos 
ganosi, būna švaru. 

Maistui alpakos nėra labai išran-
kios. Vasarą jos maitinasi žole, o 
žiemą – kokybišku šienu. Šie-
nainis, kuriuo galima šerti avis 
ar karves, jiems netinka. Visada 
turi būti švaraus vandens – alpa-
kos daug geria Norint, kad alpa-
kos būtų sveikos, reikia papildo-
mų vitaminų, kombinuoto pašaro. 
Jos mėgsta morkas, bet per daug 
jų duoti irgi nevalia.

Kūrėjų Vytauto Bložės 
ir Nijolės Miliauskaitės 

sielų labirintais
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Praėjusią savaitę Druskinin-
kų Vietos veiklos grupė (VVG) 
savivaldybės vadovus, ben-
druomenių pirmininkus, se-
niūnaičius, partnerius, verslo 
atstovus pakvietė į Didžiasa-
lio kaime esantį Augų ūkį, ku-
riame sušauktas išplėstinis 
Druskininkų VVG visuotinis 
narių susirinkimas.

Susitikimui pasirinkta unika-
li vieta – Gražinos Auguvienės 
ūkis, nes čia įgyvendintas pri-
vataus verslo projektas „Viena 
diena kaime“. Pareiškėja parodė 
ūkį, pristatė projektą, teikiamas 
paslaugas, pavaišino vietos ga-
mybos sūriais, grybų sriuba bei 
desertu – sūreliais ir spurgomis.

VVG vadovas Alvydas Varanis 
pristatė Druskininkų VVG 2021 
m. veiklos ir finansinę ataskai-
tą. Buvo aptarti ateities darbai, 
sumanių kaimų rengimo planai, 
bendruomenių aktyvus dalyva-
vimas, rengiant pažangaus kai-
mo strategijas, naujos vietos 
plėtros strategijos rengimo eiga. 

Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinaus-
kas pasveikino susirinkusius ir 
pasidžiaugė kaimiškųjų ben-
druomenių aktyvia veikla. „Klau-
sydamas ataskaitų, mintimis grį-
žau atgal į 2000 metų balandį, 
kai prie Druskininkų miesto tik 
buvo prijungtos kaimiškos vie-
tovės su daugiau nei 7 tūkstan-
čiais gyventojų. Tada susėdome 
apleistoje salėje ant nutriušu-
sių baldų (atėjus iš verslo, tai 
mane labai nustebino, nesupra-
tau, kaip galima taip viską nu-
gyventi?) ir diskutavome, kokia 
bus seniūnijų ateitis, kaip vys-
tyti kaimus, juos integruoti į ku-
rorto gyvenimą. Situacija buvo 
labai sudėtinga – bankrutuojan-
čios įmonės, auganti bedarbys-
tė, alkoholizmas, narkomanija, 
papildomas rūpestis naujomis 
priskirtomis teritorijomis. O ką 
sakyti apie tik uždarytą Viečiū-
nų „Drobės“ fabriką? Šiandien, 
praėjus 22 metams, ir matant 

mūsų bendruomenių pokyčius, 
galiu drąsiai sakyti – savo dar-
bu jūs sukūrėte mažus stebu-
klus. Viskas net geriau, nei kaž-
kada svajojome. Ir šios sėkmės 
paslaptis labai paprasta – nuo-
širdus iniciatyvių bendruomenių 
žmonių ir Vietos veiklos grupės 
darbuotojų noras kurti, dirbti, 
bendrauti. Visada galima ras-
ti ką kritikuoti – turime pavyz-
džių, kai, užuot ką nors pada-
rius, tik šaipomasi ir pavydima 
rezultatų. Bet į tokius veikėjus 
nereikia kreipti dėmesio. Aš ti-
krai nuoširdžiai žaviuosi mūsų 
bendruomenių tarpusavio ryšiu, 
draugišku bendravimu, bendros 
strategijos matymu ir bendrais 
projektais, papildančiais vie-
nas kitą. Džiaugiuosi kaimiškų-
jų bendruomenių sėkme ir noriu 
palinkėti: nesustokite judėti pir-
myn, svajokite, kurkite, o mes 
visada jus palaikysime, patarsi-
me ir padėsime, kiek galėsime“, 
– sakė R. Malinauskas.

Susirinkime patvirtinta VšĮ 
„Sūrūs vėjai“ ataskaita. Šią įstai-
gą prieš 7 metus įsteigė Druski-
ninkų VV kartu su Pagėgių kraš-
to VVG.

VšĮ „Sūrūs vėjai“ tikslas – ap-
jungti vietos bendruomenes, ūki-
ninkus, amatininkus, meninin-
kus bendradarbiauti tarpusavyje 
ir pasiūlyti unikalių paslaugų į 
Druskininkus atvykstantiems tu-
ristams. Šiuo metu VšĮ „Sūrūs 
vėjai“ svetainėje www.surusve-
jai.lt galima rasti per 20 unikalių 
pažintinių pramogų Druskininkų 
krašte.

Susirinkimo metu aptartas 
naujas tarptautinis transforma-
tyvaus turizmo projektas, kurį 
Druskininkų VVG pakviesta įgy-
vendinti kartu su Lietuvos socia-
linių mokslų centro Ekonomikos 
ir kaimo vystymo institutu bei 
tarptautiniais partneriais. Pa-
raiška pateikta pagal „Interreg 
Baltic See Region“ programos 
finansavimui gauti.

Visuotiniame Druskininkų Vietos veiklos grupės narių susirinkime 
aptarti nuveikti darbai ir ateities planai

Sauskelnės, asmeninės higienos 
priemonės, tualetinis popierius 
(bet ne kartoninis rulonas), są-
šlavos, šalti pelenai, dantų šepe-
tėliai, panaudotos virtuvės, dušo 
kempinės, lipnios juostos, skuti-
mosi peiliukai, tekstilės atliekos, 
avalynė, porceliano, keramikos, 
veidrodžių duženos, naminių gy-
vūnų pakratai, kraikas, užpildyti 
dulkių siurblių maišeliai, 
dirbtinės gėlės.

Neišrūšiavęs atliekų, nesakyk 
SUSITVARKIAU!

STIKLAS

POPIERIUS

PLASTIKAS

Iš plastiko 
košės 

neišvirsi – 
palik jį čia! 

MAISTO
ATLIEKOS

Ko akys 
norėjo, bet į 

pilvą 
netilpo!

MIŠRIOS
ATLIEKOS

Viską, kas 
liko ir 

kitur netiko. 

Trapaus 
gyvenimo 

šukes 
mesti čia!

Prasti 
popieriai? 
Palik juos 

čia!

Yra dar kažkas? Viską vežk į aikšteles!
Atliekos akis bado, o tie, kas turi išvežti, to nemato? 

Skambink (8 315) 75 599

Dėžes išlankstykite. 
Pakuotes į konteinerius meskite be maisto ir skysčių likučių.
Sąvaržėlių, lipnios juostos ar etikečių nuo pakuočių pašalinti nereikia.
Draudžiama dėti atliekas šalia konteinerių!

Rūšiuoti – lengva

Laikraščiai ir žurnalai, 
vokai, skrajutės, kny-
gos, pakavimo popie-
rius, dovanų maišeliai, 
dėžutės, lankstinukai, 
visų rūšių kartonas.

ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Svarbu! 

Mišrios 
atliekos Popierius

Vaisių bei daržovių likučiai, pa-
vyzdžiui, bulvių lupenos, bana-
nų, apelsinų žievės, arbatos tirš-
čiai bei pakeliai, kavos tirščiai ir 
jų �iltrai, riebalais ir kitais maisto 
produktais suteptas popierius, iš-
skyrus pakuotes, popierinės ser-
vetėlės, popieriniai rankšluosčiai, 
kambariniai augalai ir jų dalys bei 
visi naudojimui netinkami maisto 
produktų likučiai. 
Maisto atliekas reikia rinkti į 
maišelį, kurį prieš išmetant į kon-
teinerį reikia sandariai užrišti.

dulkių siurblių maišeliai, 

Maisto 
atliekos

Stikliniai buteliai, sti-
klainiai be dangtelių, 
stikliniai indai ir sti-
klo šukės. 

Stiklas

teinerį reikia sandariai užrišti.

Plastikas

Plastikiniai buteliai, plas-
tikinės maisto pakuotės, 
dėžutės, indeliai, buitinių 
priemonių tara, maišeliai, 
plėvelė, tetrapakai, sulčių 
pakuotės, saldainių, ledų, 
traškučių ir kt. pakeliai, gė-
rimų ir maisto produktų 
skardinės,  metaliniai sti-
klainių dangteliai, dėžutės, 
folija.

           Problemos dėl konteinerių? 

Skambinkite 8 313 51405 Druskininkų komunalinis ūkis
8 658 14413 ARATC

• Gardino G. 100-102, Druskininkai
• Vytauto G. 57 A, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.
• Verpėjų G. 26, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav.
Atliekos iš gyventojų čia priimamos nemokamai!

Stambiąsias atliekas 
(baldus, buities techniką ir pan.) 
bei remonto ir statybų atliekas 

vežkite į rūšiavimo centrus:
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Aplinkos projektų valdymo 
agentūra Druskininkų savi-
valdybės administracijai sky-
rė 43 826,2 Eur dydžio dotaci-
ją įgyvendinti projektą „Namų 
ūkiuose susidariusių asbesto 
atliekų tvarkymas Druskinin-
kų savivaldybėje“.

Įgyvendinant šį projektą, iš 
daugiau kaip 100 savivaldybė-
je esančių namų ūkių bus sau-
giai pašalintos asbesto atliekos, 
kurių, pagal pateiktus gyvento-
jų prašymus, priskaičiuota apie 
200 t.

Druskininkų savivaldybė dė-
koja visiems gyventojams, kurie 
kreipėsi dėl saugaus pavojingų 
atliekų šalinimo, ir informuoja, 
kad asbesto atliekos bus išvež-

tos po to, kai Druskininkų savi-
valdybės administracija įvykdys 
viešųjų pirkimų procedūras ir 
bus parinktas paslaugos teikė-
jas, kuris ir surinks pas gyven-
tojus esančias asbesto atliekas.

Planuojama, kad viešųjų pir-
kimų procedūros gali trukti iki 3 
mėnesių ir anksčiausiai atliekų 
surinkimas galėtų būti pradėtas 
vykdyti rugpjūčio mėnesį.

Prieš surenkant minėtas atlie-
kas, gyventojai bus informuoti jų 
nurodytais kontaktais. 

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad 1976 m. asbestas 
įrašytas į Tarptautinio vėžio ty-
rimo centro kancerogeninių 
veiksnių sąrašą kaip kenksmin-
ga, vėžį sukelianti medžiaga, to-

dėl būtina užtikrinti saugų šios 
medžiagos šalinimą iš aplinkos.

Paskutinį kartą asbesto turin-
čių atliekų surinkimas ir trans-
portavimas į atliekų sąvartyną 
mūsų savivaldybėje vykdytas 
2018 metais, kai buvo įgyvendi-
namas projektas „Asbesto turin-
čių gaminių atliekų surinkimas 
apvažiavimo būdu, transporta-
vimas ir saugus šalinimas“. Mi-
nėtais metais buvo saugiai su-
rinkta ir pašalinta 51,88 tonų 
tokių atliekų.

Daugiau informacijos su-
teiks Ūkio ir turto valdymo sky-
riaus vyriausioji specialis-
tė Laima Bučionytė-Carlsson,  
tel. +370 695 22 995

PGR tyrimai neatliekami. Nėra 
„profilaktinio testavimo“.

COVID-19 ligos diagnozei pa-
tvirtinti atliekami greitieji antige-
nų testai.

Testuojami tik COVID-19 ligos 
simptomų turintys asmenys šei-
mos gydytojo nurodymu ir tai at-
lieka jų šeimos gydytojo įstaiga. 
Karštosios linijos registracijos 
telefono 1808  tyrimams nelie-
ka.

Gydymo įstaigos, kurios reika-
laus COVID-19 testo prieš hos-
pitalizaciją, turi jį atlikti pačios.

Kur atliekami testai dėl CO-
VID-19?

Iki gegužės 9 d. mobiliame 
punkte adresu M. K. Čiurlionio 
g. 80, Druskininkai.

Nuo gegužės 9 d. VšĮ Drus-
kininkų pirminės sveikatos 

priežiūros centro pacientams 
COVID-19 testavimas bus atlie-
kamas poliklinikos patalpose, 
101 kabinete nuo 8 iki 10 val. 
(Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82, 
Druskininkai).

Vakcinacija nuo COVID-19 
infekcijos

Visi, norintys pasiskiepyti nuo 
COVID-19, tai gali padaryti VšĮ 
Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centre, adresu M.K. 
Čiurlionio 82, Druskininkai.

Telefonai pasiteirauti bei re-
gistracijai (8 313) 52289, (8 313) 
52382.

Taip pat galite registruotis 
https://vakcina.myhybridlab.
com/selfregister/vaccine

Detali informacija apie skie-
pus – www.koronastop.lt/vakci-
navimas 

Balandžio 12 d. Kroatijos 
mieste Dubrovnike organi-
zuotas tarptautinio URBACT 
programos projekto „Turiz-
mui draugiški miestai“ susi-
tikimas, kuriame dalyvavo ir 
Druskininkų savivaldybės at-
stovai. Pažintinio vizito metu 
Dubrovnikas pasidalijo savo 
darnaus turizmo iššūkiais, jų 
sprendimo būdais bei pamo-
komis, išmoktomis įgyven-
dinant projekto eksperimen-
tą – mažos apimties veiksmą. 

Jo esmė – leisti vietos gyven-
tojams išbandyti ir įvertin-
ti plaukimą laivu, kaip alter-
natyvą automobiliui, siekiant 
sumažinti spūstis pagrindi-
nėje Dubrovniko gatvėje. Taip 
pat Dubrovnikas pasidalijo ir 
Druskininkams ypač įdomia 
patirtimi, kaip suskaičiuoti ir 
subalansuoti turistų srautus.

Dubrovniko senamiestis dar 
1979 m. buvo įtrauktas į UNES-
CO paveldo sąrašą, tačiau dėl 
didžiulio kruiziniais laivais į se-

namiestį plūstančio ir pavel-
dą niokojančių turistų skaičiaus 
miestui iškilo pašalinimo iš šio 
sąrašo grėsmė. Miesto valdžia 
ėmėsi spręsti problemą, ma-
žindama priimamų kruizinių lai-
vų skaičių, įdiegdama judu-
mo kontrolės mieste sistemą 
(pėsčiuosius nukreipiantys ati-
tvarai, skaitmeninė automobi-
lių parkavimo vietų stebėsenos 
sistema, išankstinė parkavimo 
vietų rezervacija, zonų vietos 
gyventojams ir turistams žen-

klinimas). Taip pat pradėti nau-
doti išmanaus miesto įrankiai 
(angl. Smart city tools), tokie, 
kaip stebėjimo kameros, ku-
rios, pasitelkiant nuasmenintus 
duomenis, fiksuoja momenti-
nius turistų srautus šešiose pa-
sirinktose senamiesčio vietose. 
Tokia stebėsena leidžia mies-
to administracijai padaryti išva-
das ir planuoti veiklas iš anksto, 
priimti veiksmingus sprendimus 
dėl srautų valdymo atitinkamo-
se zonose.

Inovatyvūs būdai ir siste-
mos, leidžiančios skaičiuoti tu-
ristus, – ypač aktualūs Drus-
kininkams. Šiuo metu kartu su 
Mokslo, inovacijų ir technologi-
jų agentūra ieškoma būdų, kaip 

tiksliai apskaičiuoti vienadie-
nius (nepasiliekančius nakvo-
ti) turistus Druskininkų mieste. 
Siekiant išsiaiškinti, kokios sis-
temos ir technologijos būtų tin-
kamiausios ir efektyviausios 
mūsų mieste, labai reikšminga 
kitų Europos miestų patirtis, ga-
limybė išgirsti apie skirtingų sis-
temų galimybes, privalumus bei 
trūkumus.

Druskininkų savivaldybė pro-
jekte dalyvauja kartu su kitais 
8 miestais: Genuja (Italija), Ka-
seresu (Ispanija), Venecija (Itali-
ja), Dan Lerė-Ratdaunu (Airija), 
Krokuva (Lenkija), Braga (Por-
tugalija), Rovaniemiu (Suomija) 
ir Dubrovniku (Kroatija).

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Informacija gyventojams dėl asbesto 
atliekų surinkimo

Vakcinacijos ir testavimosi dėl 
COVID-19 pokyčiai, pasibaigus 

ekstremaliajai situacijai

Druskininkų savivaldybės atstovai  
gerosios patirties sėmėsi Dubrovnike

1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga, todėl bū-
tina užtikrinti saugų šios medžiagos šalinimą iš aplinkos / Asociatyvi nuotrauka

Dubrovniko atstovai pasidalijo Druskininkams ypač įdomia patirtimi, kaip suskaičiuoti ir subalansuoti turistų srautus / Druskininkų savivaldybės ar-
chyvo nuotrauka
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Kai kurie Druskininkų poli-
tikai, manantys, kad yra visa-
da teisūs ir mėgstantys garsiai 
šaukti bei dangstytis visuo-
menės balsu, patys neretai už-
miršta tai, kas jiems neparanku 
ir kas aplinkinius verstų abejo-
ti jų neklystamumu. Kartais jie 
piktinasi kitais taip pat, kaip 
kažkas dėl to paties piktinosi 
jais. Kaip liaudis sako, ant sa-
vęs ir balkio nemato, ant kito ir 
krislą pastebi. 

Štai Druskininkų savivaldybės 
tarybos narys Antanas Balkė 
visą pavasarį piktinasi dulkėmis, 
kurias kelia „Nemuno“ sanatori-
ją įsigyję ir pastato rekonstrukci-
ją pradėję verslininkai. Vykstant 
griovimo darbams, suprantama, 
kad  statybvietėje kyla dulkių, ku-
rios pasiekia ir aplinkinius namus. 

A. Balkė dėl šios situacijos pri-
rašė gausybę įvairių raštų savi-
valdybei, kuriuose reikalavo imtis 
priemonių, kad dulkės dingtų. Jis 

viešai piktinosi Druskininkų val-
džia, neva šiai nerūpi aplinkinių 
žmonių sveikata ir tyras kurorto 
oras. Nesvarbu, kad šį pastatą iš 
savivaldybės įsigijo žinoma nekil-
nojamojo turto bendrovė „Citus“ ir 
planuoja senojo „Nemuno“ vietoje 
įrengti modernios architektūros, 
funkcionalų, prestižinį objektą. 

Akivaizdu, kad tokiu atveju, 
kai dėl griovimo darbų kyla ne-
patogumų gyventojams, derėtų 
kreiptis ne į savivaldybę, bet į šio 
objekto naujuosius savininkus, 
tačiau Tarybos narys nuėjo įpras-
tu keliu – jei Druskininkuose atsi-
randa problemų, tai dėl visko kal-
ta savivaldybė. 

„Mano Druskininkai“ kreipė-
si į „Nemuno“ pastato savininką 
– bndrovę „Citus“, klausdami, ar 
jie sulaukė gyventojų ar institucijų 
skundų dėl „Nemuno“ rekonstruk-
cijos darbų keliamų dulkių. 

 „Citus“ atstovas, atsakingas už 
informaciją žiniasklaidai, Rytas 

Stalnionis informavo, kad bendro-
vė yra sulaukusi kaimyninių namų 
gyventojų kreipimosi. „Į kaimy-
nų užklausas reagavome iškart ir 
radome juos tenkinančius spren-
dimus. Dėkojame druskininkie-
čiams už kantrybę ir atsiprašome 
už gyventojams sukeltus laikinus 
nepatogumus – taip jau būna sta-
tybų metu. Stengėmės tai suma-
žinti: laistėme statybvietę, dengė-
me intensyviausių darbų vietas, 
plovėme kelius ir techniką, ėmė-
mės kitų įmanomų priemonių. 
Deja, orai taip pat buvo ypač at-
šiaurūs – šį pavasarį vyravo kaip 
reta stiprūs, gūsingi vėjai, kurie 
mūsų pastangas vertė niekais ir, 
suprantama, kėlė gyventojų ne-
pasitenkinimą.

Aktyviausią ardymo darbų fazę 
jau beveik baigėme, skubame 
juos atlikti iki sezono pradžios, 
ir dulkių atgimstančio „Nemuno“ 
statybų aikštelėje tikrai bus ma-
žiau, o atnaujintas vienas miesto 
simbolių vėl puoš Druskininkus“, 
– sakė R. Stalnionis.

„Mano Druskininkai“ žurnalis-
tui paskambinus ir pasidomėjus, 
ar pats A. Balkė dėl šios proble-
mos kreipėsi į „Nemuno“ savinin-
kus – bendrovę „Citus“, politikas į 
šį klausimą nepanoro atsakyti. 

„Jūs ta tema norite kokį nors ra-
šinį sukurti? Nieko neturiu prieš 
jus, bet tas jūsų leidinys mums 
yra nepriimtinas, kaip tenkinan-
tis grupinius interesus, ir bendra-
vimas su žurnalistais irgi yra ne-
priimtinas. Rašykite, kaip norite, 
čia mūsų keliai išsiskiria“, – kal-
bėjo A.Balkė.

Tačiau yra ir antroji šios bana-

lios istorijos pusė. Pasirodo, su 
dulkių problema A.Balkė jau buvo 
rimtai susidūręs ir šiek tiek anks-
čiau. Tik tada ne jis skundė ter-
šėjus dėl aplinkos teršimo, bet 
A. Balkės kaimynai skundėsi, 
kad jis, savo kiemelyje kurdamas 
skulptūras, kelia daug triukšmo ir 
dulkių. 

„Tegul jis ten viduje sau kuria, 
tegul šlifuoja į sveikatą, bet tegul 
neburzgina dienomis ir savaitga-
liais lauke. Išneša savo skulptū-
ras į kiemą, pasistato ir pradeda 
džiržginti, triukšmas didelis. Už-
sidėjęs respiratorių nuo tų dulkių, 
jam nieko, o visi tie nešvarumai 
mums ant skalbinių, ant daržo-
vių“, – tuomet pasakojo Mizarų g. 
gyventojai, nusivedę vieną miesto 
žurnalistę į įvykio vietą. 

Dėl keliamo triukšmo tie patys 
kaimynai, kurie dabar kenčia nuo 
„Nemuno“ griovimo metu kelia-
mų dulkių, prieš du dešimtmečius 
kentėjo nuo A. Balkės dulkių do-
zės, kurios gausiai kilo nuo šlifuo-
jamo marmuro luitų. 

Kaimynai rašė skundus įvai-
rioms institucijoms, prašė sutram-
dyti menininką, tačiau nesėkmin-
gai. Pats A. Balkė nepripažino, 
kad teršia kaimynų ir kurorto orą, 
bet kaltino kaimynus kerštavimu 
už tai, kad jis atėmė iš jų galimy-
bę naudotis daržo žeme. Kadangi 
A. Balkė dulkes kėlė savo kieme, 
tai tuometis Visuomenės sveika-
tos centras neturėjo įgaliojimų jį 
sutramdyti, o pats A. Balkė tuo 
metu dirbo savivaldybėje.

„Mano Druskininkai“ A. Bal-
kei nusiųstame laiške paklau-
sė: „Kaip vertinate skundus, ku-
rių esate sulaukęs anksčiau iš 
kaimynų, dėl Jūsų keliamo trukš-
mo ir dulkių?“ Tačiau politikas į šį 
klausimą nepanoro atsakyti. Ne-
komentavo šios situacijos ir tada, 
kai paskambinome jam telefonu. 

Taigi – analogiška istorija, tik 
veikiantieji asmenys susikeitė vie-
tomis. A. Balkė, ko gero, nenori 
prisiminti senos istorijos apie dul-
kes, nes tai jam neteikia garbės. 
Kaip parašyta Šventajame rašte: 
„Neteisk kitų, kad pats nebūtum 
teisiamas“. 

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

REDAKCINIS STRAIPSNIS – redakcijos 
nuostatas atspindintis, jos vardu parašy-
tas, neretai nenurodant konkretaus auto-
riaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tenden-
cijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda 
visiems leidinio redakciniams straipsniams 
apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių 
pobūdžio argumentacija, naudojami pu-
blicistinės retorikos elementai. Įprasta pa-
teikti išvadas, apibendrinimus, atspindin-
čius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija

Druskininkų savivaldybė, asociacija „Padėkime vaikams“ ir Myko-
lo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakultetas 2022 
m. gegužės 13 dieną, penktadienį, kviečia į mokslinę-praktinę kon-
ferenciją „Socialiai jautrių visuomenės grupių gyvenimo kokybė: 
teisės ir galimybės“.

Registracija į konferenciją – iki gegužės 6 d. 18 val.
Dalyvių skaičius yra ribotas.
Konferencija bus transliuojama per asociacijos „Padėkime vai-

kams“ „Facebook“ paskyrą.
Daugiau informacijos apie konferenciją galite teirautis  

tel. 8 611 94581

Kviečiame į mokslinę-praktinę 
konferenciją „Socialiai jautrių 
visuomenės grupių gyvenimo 
kokybė: teisės ir galimybės“

Druskininkų savivaldybės informacija

Dėl dulkių keliamų nepatogumų Druskininkų miesto gyventojai į bendrovę „Citus“ 
nesikreipė / Roberto Kisieliaus nuotrauka 

A. Balkė, ko gero, nenori prisiminti 
senos istorijos apie dulkes, nes tai jam, 
regis, neteikia garbės / Redakcijos 
archyvo nuotrauka

Dėmesys miško sodmenų kilmei ir kokybei atsiperka
Kiekvienas ketinantis įveis-

ti mišką nori, kad jo miškas už-
augtų tvarus ir produktyvus, 
kad būtų atsparus gamtos reiš-
kiniams, ligoms ir kenkėjams. 
Norint tokį mišką išauginti, rei-
kia jį įveisti tik geros kokybės 
sodmenimis.

Miško įveisimas ir atkūrimas yra 
didelė investicija. Todėl svarbu įsi-
gyti sodmenis, kurie būtų genetiš-
kai pritaikyti auginimo vietai ir būtų 
aukštos kokybės. Kokybiški so-
dmenys geriau prigyja, jų panau-
dojimas supaprastina ir atpigina 
tolimesnę želdinių priežiūrą. Taip 
pat svarbu išsaugoti genetinę įvai-
rovę, kuri leidžia geriau prisitaikyti 
prie kintančių aplinkos sąlygų atei-
tyje, todėl labai svarbu pasirinkti ir 

tinkamos kilmės miško sodmenis, 
atsižvelgiant į medžių rūšių kilmės 
rajonavimo reikalavimus.

Visi miško sodmenys, kuriuos 
perkate, turi turėti lydimuosius do-
kumentus – savotišką produkto 
deklaraciją. Pardavimo dokumen-
tuose, PVM sąskaitose faktūrose, 
krovinio važtaraščiuose turi būti 
nurodytas miško sodmenų kilmės 
sertifikato numeris, jo data ir sė-
klinės miško bazės objekto, kuria-
me buvo paruoštos sėklos, iš kurių 
išauginti įsigyjami sodmenys, ko-
das bei pridėta paties kilmės serti-
fikato kopija. Pagal sėklinės bazės 
objekto kodą galima atsekti visą 
informaciją apie sodmenų kilmę ir 
genetines savybes. Kilmės sertifi-
katas yra dokumentas su unikaliu 

kodu, identifikuojančiu kiekvieną 
atskirą sėklų siuntą ir visus iš tos 
siuntos išaugintus sodmenis.

Šiuos dokumentus būtina išsau-
goti kartu su miško nuosavybės 
dokumentais, miško želdinimo ir 
žėlimo projektais arba vidinės 
miškotvarkos projektais. Jei vėliau 
medeliai patirtų žalą ar augimo su-
trikimų, būtų galimybė ištirti, ar tai 
atsitiko dėl augalų genetikos ar kil-
mės. Ir, žinoma, atvirkščiai – atei-
tyje galėsite pamatyti, kurie mede-
liai geriausiai augo.

Tačiau, net ir sodmenys, išau-
ginti iš žinomos kilmės ir kokybiš-
kų sėklų, dėl nepalankių gamtinių 
sąlygų ar  technologinių išaugini-
mo procesų vis dėl to gali būti ne-
kokybiški. Todėl labai pravartu 

pasitikrinti įsigyjamų sodmenų ko-
kybę. Ji vertinama matuojant me-
delio aukštį ir skersmenį šaknies 
kaklelyje (kiekvienai medžių rū-
šiai pagal sodmenų amžių yra nu-
matyti minimalūs reikalavimai). 
Sodmenys, kurie neatitinka mini-
malių realizuojamų sodmenų ma-
tmenų reikalavimų, sunkiai prigyja 
juos persodinus želdinamoje teri-
torijoje.

Vizualiai vertinamas stiebelio ir 
šaknų gyvybingumas, šaknų siste-
mos išsivystymas, sumedėjimas, 
pažeidimai, stiebelio forma, šako-
tumas. Dažnai pasitaikantis pa-
grindinių medžių rūšių sodmenų 
defektas — negyjančios žaizdos, 
kuriose gali veistis grybai ir paska-
tinti puvimo procesą.

Jei pagrindinė šaknis užlenkta, 
gali sutrikti medžiagų apykaita ir 
sukelti pavojų medžio gyvybingu-
mui. 30 laipsnių kampu palinkęs 
stiebas sumažins medžio produk-
tyvumą ateityje. Sodmenys, ku-
rie neturi šoninių šaknų ar šaknų 
masė yra 1/3, lyginant su antžemi-
ne dalimi, neabsorbuoja pakanka-
mai vandens, mineralinių ir maisti-
nių medžiagų iš dirvožemio, todėl 
nuskursta ir nuvysta.

Vertinti sodinukų kokybę yra 
ypač svarbu, nes kokybiški so-
dmenys geriau prigyja, jų panau-
dojimas supaprastina ir sumažina 
želdinių priežiūros išlaidas, o miš-
ko augimo eigoje padidina jo kuria-
mą ekologinę,  visuomeninę ir eko-
nominę vertę.

Užsakymo Nr. MDR-353-01

Ant savęs ir balkio nemato, ant kito ir krislą pastebi, arba  
A. Balkės „dulkių sindromas”

REDAKCIJOS KOMENTARAS
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Kartą per metus reikia kirpti vil-
ną, tris-keturis kartus per metus 
– nagus. Alpakų nagai turi būti 
lygiai nudildyti – ten, iš kur jos ki-
lusios, nagus jos natūraliai nusi-
dilina, vaikščiodamos kalnuose, 
o Lietuvoje tenka juos kirpti. Gali 
tekti padildyti ir dantis – alpakos 
turi tik apatinius, viršuje yra plokš-
telė. 

Beje, Lietuvoje yra tik vienas al-
pakų kirpėjas. Sunku jį prisikvies-
ti, nes jam tenka keliauti pas vi-
soje šalyje alpakas auginančius 
ūkininkus. 

– Kas buvo sunkiausia, kai 
ūkyje apsigyveno egzotiški gy-
vūnai?

– Pirmomis dienomis buvo bai-
su, kad alpakos nepabėgtų. Ir lyg 
tyčia, kartą gerai neuždarėme 
vartelių. Stoviu užsisukusi ir jau-
čiu, kaip kažkas bakstelėjo į nu-
garą. Atsisuku – ogi abi mano al-
pakos laisvėje... Tada jau buvo 
baimės, kad jų nepagausiu. Bet 
nieko, pačios sugrįžo į aptvarą.

Nežinios ir baimės buvo, kai šią 
žiemą viena alpaka atsivedė jau-
niklę. Juk mes dar tokie pradžia-
moksliai, nelabai išmanėme apie 
alpakas. 

Teko daug bendrauti su vete-
rinare. Reikėjo mažąją alpakiu-
kę pirmiausia išdžiovinti – mama, 
skirtingai nuo, pavyzdžiui, kar-
vės, jos nenulaižo. Vėliau teko ją 
nuolat sverti, stebėti, ar priauga 
svorio, matuoti temperatūrą. La-
bai ja rūpinomės ir saugojome. 
Visą parą stebėjome per kame-
ras, kaip jai sekasi, ką veikia. 

Laimė, veterinarė Jurgita nu-
ramino, kad jai galima ir vidu-
ry nakties skambinti, jei reikės 
pagalbos, žadėjo bet kuriuo pa-
ros metu atvažiuoti. Alpakų jau-
nikliams svarbios pirmosios dvi 
savaitės, tada juos labai reikia 
saugoti. Mūsų alpakiukė gimė va-
sario mėnesį, kai šaltoka ir vėjuo-
ta buvo. Kad nesušaltų, reikėjo ją 
aprengti tokiu specialiu rūbeliu. O 
tuos rūbelius, kurie reikalingi vos 
gimusiems alpakų jaunikliams, 
Lietuvoje vos viena siuvėja siuva. 

Tarp kitko, ir alpakų veterinarė 
Lietuvoje kol kas viena, ji gyvena 
Kaune. Labai profesionali ir malo-
ni mergina, atsidavusi savo profe-
sijai ir gyvūnams. Bet kuriuo pa-
ros metu galima jai paskambinti, 
visada atvažiuoja. 

Žinoma, asociacija siekia, kad 
alpakų auginimas plėstųsi, kad 

atsirastų kuo daugiau norinčių-
jų jas auginti. Tada galbūt ir alpa-
kų priežiūros paslaugos ir galimy-
bės plėsis. 

– Ar, atsiradus alpakoms, pra-
vertė patirtis, kurios įgijote, 
augindami avis?

– Avys – mano vyro Giedriaus 
hobis. Jos atsirado netikėtai. Vie-
nas jo bičiulis pasiūlė laikyti avis, 
Giedrius juokais atsakė, kad no-
rėtų. Šis pasiūlymo nepamiršo, ir 
taip atsirado pirmosios trys avys. 
Avytėmis rūpinasi abu mūsų šei-
mos vyrukai. Štai neseniai vie-
na avis atsivedė tris jauniklius, tai 
vieną teko Giedriui pačiam iš bu-
teliuko maitinti – avis nesugebė-
jo pati visų ėriukų išmaitinti. Deja, 
šių gyvūnų auginimo ypatumai la-
bai skirtingi, todėl su alpakomis 
teko visko mokytis patiems. 

Mes pasidalijome – aš daugiau 
dėmesio skiriu alpakoms, Gie-
drius – avytėms, o Aurimas rū-
pinasi visais gyvūnais ir juos la-
bai myli. 

– Kaip jūsų artimieji ir drau-
gai priėmė sprendimą auginti 
alpakas?

– Tiesą sakant, iš pradžių visi 

važiavo jų pažiūrėti, jiems tai 
buvo tiesiog atrakcija. Visi buvo 
labai geranoriški. Pagalbą pa-
siūlė artimiausia kaimynė ir ne-
toliese gyvenantys mano broliai 
Marius ir Justinas. Smagu, kad 
artimieji ir draugai palaiko mūsų 
sumanymą ir net ragina kuo grei-
čiau plėsti ūkį. Tik kol kas to pa-
daryti dar negalime.

Kai šalia namų įrengtame sau-
gomame aptarė apsigyveno alpa-
kos, sukaukėme ne tik artimųjų, 
bet ir pro šalį važiuojančių smal-
suolių dėmesio. Žmonės sustoda-
vo, grožėdavosi jomis. Juk mūsų 
krašte nėra daug alpakų. 

Tiesa, tada tekdavo atidžiai 
stebėti, kad svečiai nesugalvo-
tų mūsų augintinių pamaitinti ne-
tinkamu maistu. Joms negalima 
duoti nei agurkų su sėklomis, nei 
duonos, nerekomenduojami grū-
dai. 

– Kuo ypatingos yra Jūsų al-
pakos?

– Tai – labai gražus ir mielas gy-
vūnas. Paprastai būna labai drau-
giškos, net inteligentiškos. Tie-
sa, jei tarpusavyje nesutaria ar 
jei kas joms nepatinka, spjaudo-
si. Kartais nepasidalija lovely-

je pabertais kombinuotais joms 
skirtais pašarais, morkomis ir ap-
spjaudo viena kitą. Žinoma, rea-
guoja į kitus gyvūnus, žmones, 
šunis. Jei nepatinka, kad keliuku 
bėga šuo, tikrai gali apspjauti. Net 
ir šeimininkus, kurie tuo metu jas 
maitina...

– Ar planuojate didesnį alpa-
kų ūkį?

– Aš norėčiau didelės bandos. 
Bet žinau, kad mūsų ūkyje opti-
malu auginti 20 alpakų – joms rei-
kia didelės erdvės. Tada jau ga-
lima būtų vystyti ir vilnos verslą, 
organizuoti edukacijas vaikams ar 
panaudoti alpakas gyvūnų asis-
tuojamosios terapijos seansams. 
Skaičiau, kad alpakos, kaip tera-
piniai gyvūnai, naudojamos nuo 
1980-ųjų. Pirmiausia panaudo-
tos Anglijoje, vėliau – Vokietijoje, 
Šveicarijoje, JAV, Lenkijoje ir ki-
tose šalyse. Tokia terapija skiria-
ma ir vaikams, ir senyvo amžiaus 
žmonėms. 

Manau, kad tikrai labai gerai nu-
teikia buvimas su šiais mielais gy-
vūnėliais. Stebi alpakas, jų elgesį, 
išraiškas, paglostai, ir nusiramini, 
širdyje pasidaro labai gera. 

Janina Jonušauskaitė,
„Atgimimo“ mokyklos direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui 

Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kykloje nuo kovo vidurio prii-
mami ir ugdomi 1-8 klasių mo-
kiniai iš Ukrainos –dabar jų jau 
daugiau kaip šimtas. Mokyklos 

bendruomenė, atvykus pir-
miesiems ukrainiečiams, pasi-
rūpino saugia aplinka, palan-
kiu mikroklimato formavimu, 
kanceliarinėmis prekėmis, vai-
kų integracija į mokyklos ben-
druomenę bei edukacija. 

Pirmomis dienomis vaikų atvy-
ko tiek daug, kad teko operatyviai 

priimti su mokinių ugdymu susi-
jusius sprendimus – už suteiktas 
patalpas, pagalbą, ugdant jau-
nuosius ukrainiečius, dėkojame 
Druskininkų savivaldybei ir soci-
aliniams partneriams: M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos, Sporto 
centro, Druskininkų švietimo cen-
tro direktoriams ir kolektyvams. 

Mažuosius ukrainiečius ugdo ne 
tik „Atgimimo“ mokyklos pedago-
gai – dirbti su atvykusiais 1-8 kla-
sių mokiniais padeda šešios mo-
kytojos ir trys mokytojo padėjėjos 
iš Ukrainos.

Dauguma mokinių į Druskinin-
kus atvyko vos su keliais asme-
niniais daiktais – namuose liko 
kompiuteriai, knygos, kuprinės. 
Laimė, miesto bendruomenė ir 
įvairios organizacijos neliko abe-
jingos būtiniausių daiktų neturin-
tiems vaikams. 

Tam, kad vaikams pavyktų grei-
čiau integruotis į ugdymo pro-
cesą, nepartinis judėjimas „Už 
Druskininkus“ padovanojo 15 
„Lenovo Tab M10 HD“ planšetinių 
kompiuterių. Vaikų dienos cen-
tras „Gelbėkit vaikus“, UAB „Oe-
tiker Lietuva“ padovanojo įvairių 
kanceliarinių prekių, UAB „Biurui 
Plius“ įteikė pagrindinėmis moky-
klinėmis prekėmis pripildytus rin-
kinius. 

Ukrainiečiai džiaugiasi, jausda-
mi mūsų paramą ir palaikymą. 
Vaikai lanko mokyklą, dalyvau-
ja pamokose ir stengiasi siekti ži-

nių. Mokiniams taip pat sudarytos 
sąlygos mokytis nuotoliniu arba 
mišriu būdu. Be pagrindinių daly-
kų vaikai mokosi ir lietuvių kalbos. 
Sudėtinga mūsų gimtoji kalba, ta-
čiau, turint tikslą, – viskas įmano-
ma. 

Nuo balandžio 1-os dienos mo-
kiniai turėjo vos penkiolika lie-
tuvių kalbos pamokų ir daugu-
ma jų jau gali trumpai papasakoti 
apie save, savo šeimą bei pomė-
gius. Paklausus, kaip jie jaučiasi 
Lietuvoje, vaikai sako, kad jiems 
čia patinka. Pakalbinti, jie skubėjo 
pasigirti lietuvių kalbos žiniomis 
ir tuo, kad pietų pertraukos metu 
susirado daug draugų lietuvaičių. 
Ukrainietės mokytojos atvirauja ir 
sako, kad pasiilgo namų, artimų-
jų ir buvusio gyvenimo ritmo savo 
šalyje, tačiau Lietuvoje jos jaučia-
si globojamos, saugios ir laimin-
gos. 

Mūsų parama, maži ir didesni 
darbai, nuoširdi šypsena ir drau-
giški žodžiai nelaimės ištiktam 
žmogui labai svarbūs, jie gali 
reikšti naują viltį ir tikėjimą geres-
ne ateitimi. 

Ricielių kaime įsikūrusios Gudaičių šeimos 
džiaugsmas – egzotiškosios alpakos

„Atgimimo“ mokykloje besimokantiems vaikams iš Ukrainos 
– visokeriopa bendruomenės pagalba 

Judėjimo „Už Druskininkus“ narių padovanotos naujos planšetės padeda vaikams iš Ukrainos greičiau integruotis į mokymosi procesą/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Gudaičių sūnus Aurimas labai džiaugiasi, kad tėvai sugalvojo nusipirkti alpakas, kuriomis jis atsakingai rūpinasi 
/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

Pirmiausia Gudaičiai pradėjo auginti avis, kuriomis daigiausia rūpinasi Giedrius ir Aurimas / Laimos Rekevičienės 
nuotrauka
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Neseniai Druskininkuose 
buvo atidengta atminimo len-
ta poetams, Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos lau-
reatams Vytautui Bložei bei 
Nijolei Miliauskaitei. Siekda-
ma dar kartą pagerbti šiuos 
iškilius kūrėjus, Druskininkų 
savivaldybės viešoji bibliote-
ka organizavo renginį „Kūrė-
jų sielos labirintais“.

Renginys prasidėjo filmuotu 
įrašu, nukėlusiu į tuos laikus, kai 
V. Bložę ir N. Miliauskaitę bū-
davo galima sutikti kurorto ga-
tvėse ir apylinkėse. Į susirinku-
sią auditoriją V. Bložė iš ekrano 
prabilo savo eilėmis. Susidarė 
įspūdis, kad poetas yra čia pat, 
tarp druskininkiečių... O iš tikrų-
jų, nuo V. Bložės mirties pra-
bėgo jau daugiau nei penkeri 
metai, nuo N. Miliauskaitės ne-
tekties – daugiau nei dvidešimt 
metų.

„Šis susibūrimas – tai anks-
tesnių įvykių tąsa. Balandžio 15 
d. atidengėme atminimo lentą 

ant namo, kuriame gyveno poe-
tai V. Bložė ir N. Miliauskaitė, o 
dabar turime galimybę pasidaly-
ti prisiminimais, pavartyti ir pa-
skaityti šių poetų knygas, pasi-
klausyti jų eilių“, – pradėdama 
renginį, sakė bibliotekos direk-
torė Laima Žėkienė. Ji priminė, 
kad šalia minėtos memorialinės 
lentos buvo pritvirtintas ir QR 
kodas – piktograma, kurią nu-
skenavus, atidaroma interneto 
puslapio nuoroda su informacija 
apie V. Bložės ir N. Miliauskai-
tės gyvenimo įvykius, kūrybą. 

Platesniu mastu poetų biogra-
fijas ir čia pat išdėstytą jų kny-
gų parodą renginio dalyviams 
pristatė bibliotekos Vartotojų 
aptarnavimo ir informacinių iš-
teklių skyriaus vedėja Adelė Bo-
lienė.

Druskininkiečių poetų ben-
druomenės narys, neurologas, 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojas Jonas Tertelis pa-
pasakojo, kad jo pažintis su V. 
Blože prasidėjo nuo medicini-

nių konsultacijų, kurių dvasiš-
kai pažeistam, labai emociona-
liam poetui reikėjo, atsigaunant 
po insulto. Vėliau jų ryšiai per-
augo į neformalų bendravimą. J. 
Tertelis prisiminė, kad V. Bložė 
Druskininkuose į namą Liškia-
vos g. 31 persikėlė iš Ratnyčios, 
kurioje buvo gavęs jau ne pirmą 
laikiną prieglobstį savo klajonė-
se po svetimus namus. J. Ter-
telis kartkartėmis užsukdavo į 
naująjį poetų butą pasiteirauti 
V. Bložės apie jo sveikatą, pa-
sišnekučiuoti apie kūrybą. Ras-
davo N. Miliauskaitę, besidar-
buojančią rašomąja mašinėle. 
Tuometine pagrindine rašyto-
jų darbo priemone, dažniausiai 
virtuvėje, ji iš rankraščių perra-
šinėdavo savo vyro eilėraščius, 
planavo jo knygą. 

V. Bložė mėgo savo rankraš-
čius koreguoti, ieškodamas tai-
klesnio žodžio, naujų formų ir 
išraiškos būdų, tad darbo jo 
žmonai netrūko. Visa namų ūkio 
ruoša taip pat gulė ant Nijolės 

pečių, ji besąlygiškai, pasiauko-
jamai globojo ir saugojo V. Blo-
žę, kad kasdienybės rūpesčiai 
neužgožtų jo talento. 

Kartą J. Tertelis rado N. Mi-
liauskaitę suplukusią, ruošian-
čią vietą pastatyti pianinui, kuris 
netrukus turėjo būti atgabentas į 
butą. Tuo tarpu V. Bložė naudo-
josi žmonos patarimu per daug 
nesijaudinti ir pasivaikščioti 
gamtoje. Dėl gausos darbų, ku-
rių Nijolė imdavosi, jos vyras ją 
vadino „Barbute“ ir ne kartą šį 
įvaizdį yra pavartojęs savo ei-
lėraščiuose. Laisvalaikiu Nijo-
lė mėgo siūti skudurines lėles. 
Vargu ar būtų įstengusi jas par-
duoti, nes tuo metu amerikie-
tiškosios ikoninės barbės buvo 
neabejotinai paklausesnės. 

V. Bložė didžiausią dėme-
sį skyrė ne buičiai, o meditaci-
jai, netradicinei savigydai, svei-
kai mitybai. Jis praktikavo jogą, 
miegodavo atvirame balkone, 
kad labiau užsigrūdintų. Jam 
trūko erdvės, norėjo būti arčiau 
žvaigždžių. Jo idėjoms N. Mi-
liauskaitė pritarė ir ilgainiui pati 
jas perėmė.

J. Tertelis pasakojo, kad N. 
Miliauskaitė labai mylėjo vai-
kus. Apsilankiusi pas J. Terte-
lį jo sode, kuriame turėjo kelias 
lysves, ji vaikus pavaišindavo 
vegetariškais skanėstais, iš-
keptais pagal indiškus recep-
tus. Nijolės neišsipildęs noras 
turėti vaikų jai buvo labai jau-
trus skaudulys. Ji norėjo įsivai-
kinti mergaitę, bet tam sutrukdė 
V. Bložės dokumentai, kuriuo-
se buvo įrašas apie jo gydymą-
si psichiatrinėje ligoninėje. Nors 
šalies vyriausiasis neurologas 
Česlovas Grizickas buvo kons-
tatavęs, kad šio tipo ligoninė-
je V. Bložė atsidūrė dėl insulto 
pasekmių, bet įvaikinimo tarny-
bos sprendimams tie argumen-
tai įtakos nepadarė.

J. Tertelis akcentavo, kad di-
džioji V. Bložės kūrybos da-
lis buvo išleista, jam gyvenant 
Druskininkuose. Šis gyveni-
mo laikotarpis abiems poetams 
buvo kūrybingiausias, pažen-
klintas pripažinimu ir įvertinimu. 
Leidykloms pradėjus spausdin-
ti V. Bložės eilėraščius, jis išgy-
veno kūrybinį pakilimą. Nors V. 
Bložė kartodavo, kad namuose 
užtenka vieno poeto, bet tuo pat 
metu brendo bei skleidėsi ir N. 
Miliauskaitės kūrybiniai pajėgu-
mai, o po pirmosios savo kny-
gos išleidimo ji tapo dar drąses-
nė rašyti. J. Tertelis prisiminė 
savo kelionę su Nijole į Ketur-
valakius, jos gimtinę. Po šios 

kelionės poetės įspūdžiai, vai-
kystės vaizdiniai, tėviškės nos-
talgija sugulė į melancholišką 
eilėraštį „Namai, kuriuose nie-
kados negyvensiu“. 

J. Tertelis pasakojo, kad V. 
Bložė ir N. Miliauskaitė planavo 
palikti kurortą ir kraustytis į Vil-
nių, nes Druskininkuose jiems 
stigo kūrybinės visuomenės pa-
laikymo. Rašytojų sąjunga buvo 
žadėjusi sostinėje statyti jiems 
butą, bet aplinkybės pasikeitė, 
ir šie planai liko neįgyvendinti.

J. Tertelio mintims antrino ren-
ginio dalyvė švendubrietė, kuri 
teigė, kad V. Bložė, įsigijęs so-
dybą Švendubrėje, miegodavo 
balkone, nors, artinantis žiemai, 
ant jo lovos krisdavo sniegas. 

V. Bložės amžininkė, lietuvių 
kalbos mokytoja Eugenija Si-
daravičiūtė priminė, kad V. Blo-
žės literatūriniai gabumai pra-
dėjo reikštis dar vaikystėje: V. 
Bložė eilėraščius ėmė kurti, bū-
damas aštuonerių metų. Jo se-
suo Rožė yra pareiškusi: „Šitas 
šėtoniukas yra labai gabus!“ Iš-
sisukęs nuo tremties, V. Bložė 
buvo persekiojamas milicijos. 
Vienąsyk jį, Šeduvos gimnazis-
tą, milicininkai nuvilko į nuova-
dą. O ten iš radijo skambėjo ru-
siškų dainų įrašai. V. Bložė čia 
pat pramoko dainų ir ėmė jas 
atkartoti. Nuovados viršininkas 
nustebo, kad jaunuolis moka 
tiek daug dainų, kiek nė pulki-
ninkas nesugebėtų, ir V. Bložę 
paleido. V. Bložė ispanų kalbą 
pramoko per tris mėnesius. Vė-
liau taip pat vertė ir iš vokiečių, 
lenkų, rusų kalbų. Buvo muzika-
lus: grojo akordeonu, pianinu, 
sintezatoriumi. Likimo užgrūdin-
tas poetas sakydavo, kad kie-
kviena nelaimė yra savotiška 
laimė, kad džiaugsmą ir kančią 
reikia vienodai priimti.

Bibliotekos direktorė L. Žėkie-
nė apgailestavo dėl neaiškaus 
poetų V. Bložės ir N. Miliauskai-
tės archyvo likimo. Berods, jis 
nepateko ir pas Rimvydą Bložę, 
poeto sūnų iš pirmosios san-
tuokos. Juk šiandien būtų įdo-
mu pamatyti poetų rankraščius, 
N. Miliauskaitės siūtas lėles. 
Gal aptiktume ir V. Bložės ran-
ka užrašytas eilutes: „Barbutė 
ravi, aš mandrauju, o visas so-
das stebisi“...

Renginio pabaigoje Druskinin-
kų literatai Julė Bliūdžiuvienė, 
Rūta Jamantienė, Janina Žilio-
nienė perskaitė po pluoštelį V. 
Bložės ir N. Miliauskaitės eilių.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Kūrėjų Vytauto Bložės ir Nijolės Miliauskaitės sielų labirintais

Renginyje „Kūrėjų sielos labirintais“ prisiminti poetai, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai V. Bložė bei N. Miliauskaitė / Remigijaus 
Bložės asmeninio archyvo nuotraukos

                                                                                                       

                                                                       

  

 

                                                                   

     

 

  

PSICHOTERAPIJA TAU                                                                        

 Daug nerimaujate 
 Jaučiatės prislėgtos nuotaikos 
 Pablogėjo miegas 
 Ilgą laiką nepatenkintas savimi ir/ar aplinkiniais 
 Norite gilintis į save 

 
Nelikite vienas, kreipkitės pagalbos į specialistus. 
Psichoterapeutė Jurgita Matuliauskienė, 
Lietuvos grupinės analizės draugijos narė. 
 
 Individualūs pokalbiai 
 Grupinė psichoterapija 

 
Konsultacijų vieta M.K.Čiurlionio g. 65, Druskininkai. 
Pasiteirauti tel. 8 611 46154 arba el.p. manopsichoterapija@gmail.com 
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Sėkmingai veikiančios Lau-
ros Juškienės odontologijos 
klinikos pacientams siūlo-
ma vis daugiau dantų priežiū-
ros paslaugų, o čia dirbantys 
kvalifikuoti specialistai paci-
entams gali suteikti greites-
nę dantų gydytojų pagalbą.

Paslaugas klinikoje teikia iš 
Kauno atvykstantis gydyto-
jas odontologas, burnos chi-
rurgas Žygimantas Petronis, 
dviejuose naujuose kabine-
tuose dirba iš Kauno atvyks-
tanti gydytoja Rūta Lelytė ir 
į Druskininkus gyventi atsi-
krausčiusi Agnė Ramanaus-
kienė. 

Klinikos vadovė Laura 
džiaugiasi, kad čia lankosi 
vis daugiau įvairaus amžiaus 
druskininkiečių, vertina nau-
jus gydytojus ir renkasi tapti 
jų pacientais. 

L. Juškienė akcentavo, kad 
jos klinikoje vis populiares-
nės tampa dantų protezavi-
mo paslaugos, kompensuoja-
mos iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo, taip pat pri-
minė apie kitas klinikoje siū-
lomas paslaugas.

– Minėjote, kad sulaukiate 
vis daugiau pacientų, kurie 
naudojasi dantų protezavimo 
paslaugomis.

– Smagu, kad vis daugiau 
žmonių sužino, kad Druskinin-
kuose atsirado dar viena vieta, 
į kurią galima kreiptis dėl kom-
pensuojamo dantų protezavi-
mo. Džiaugiamės, kad į mūsų 
kliniką kreipiasi vis daugiau 
senjorų, kuriems šios paslau-
gos nereikia ilgai laukti. 

Anksčiau savo eilės dantų pro-
tezavimui tekdavo ilgai laukti. 
Kartais kompensacijos sulauk-
davo tik po 3-4 metų ir tik tada 
galėdavo ja naudotis. O da-
bar žmogus, norintis gauti dan-
tų protezavimo paslaugas, kom-
pensuojamas iš PSDF biudžeto, 
turi kreiptis į pirminės ambulato-
rinės asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos, prie kurios yra pri-
sirašęs, gydytoją odontologą. 
Jis įtraukia pacientus į gyven-
tojų, laukiančių dantų proteza-
vimo paslaugų, sąrašą, ir kom-
pensacija jie gali naudotis iš 
karto. Tada tereikia susirasti to-
kias paslaugas teikiančią klini-
ką, pasinaudoti dantų proteza-

vimo paslauga ir vėl džiaugtis 
gražia šypsena. Žinoma, kvie-
čiu į savo kliniką.

Man atrodo, kad pensinio am-
žiaus žmonėms valstybės finan-
suojamos 620 Eur sumos tikrai 
pakanka, tarkime, išimamiems 
protezams.

Mūsų klinikoje dirbantis gydy-
tojas Žygimantas atlieka dantų 
implantacijos (kaulo priaugini-
mas, ir minkštųjų audinių plas-
tika, protezavimas ant implantų) 
paslaugas, bet ir šalina protinius 
dantis – ir išdygusius, ir neišdy-
gusius. Jis atvyksta dukart per 
mėnesį ir priima iš anksto tele-
fonu užsiregistravusius pacien-
tus. Man labai smagu matyti pa-
cientus, kurie išeina po jo atliktų 
tikrai nelabai malonių procedū-
rų, ledu prisidengę veidus, bet 
vis tiek šypsosi ir dėkoja gydy-
tojui Žygimantui. Jis – jaunas, 
pilnas entuziazmo, meilės dar-
bui, bet jau turi nemažai pro-
fesinės patirties. Džiugu maty-
ti, su kokiu užsidegimu jis kelia 
savo kompetencijas, kiek daug 
stažuojasi užsienyje. Esame 
dėkingi, kad savo itin užimtoje 
darbotvarkėje (jis atlieka opera-

cijas ir Kauno klinikose), jis su-
randa laiko ir Druskininkų kraš-
to pacientams. Taigi žmones, 
kuriems reikia dantų šalinimo ar 
kitų odontologo-chirurgo pas-
laugų, raginame kreiptis į mūsų 
kliniką ir pas jį registruotis. 

– Ar sunku į Druskininkus 
pasikviesti specifinių odon-
tologijos sričių specialistų?

– Iš tiesų, labai sunku ras-
ti ortodontų, periodontų, endo-
dontų. Nors mūsų mieste tikrai 
yra puikiai įrengtų kabinetų, ku-
riuose jie galėtų dirbti, bet, pa-
vyzdžiui, gydytojo endodonto, 
gydančio dantų kanalus, Drus-
kininkuose vis dar nėra. Gal 
greitu metu atsiras? 

Specifinių odontologijos sričių 
specialistų paslaugų poreikis 
vis didėja, norėtųsi, kad ir tokių 
paslaugų prieinamumas ma-
žuose miestuose būtų didesnis. 

– Ar, Jūsų manymu, druski-
ninkiečiai pakankamai rūpi-
nasi savo dantimis?

– Pastebėjau, kad druskinin-
kiečiai vis labiau rūpinasi savo 
dantimis. Žinoma, pasitaiko 
atvejų, kai pacientas ateina su 
labai apleista burna, ir nežinai, 
nuo ko pradėti dantų tvarkymą. 
Kartais tokiais atvejais reikia ir 
specialistų konsultacijos, kad 
rastum geriausią sprendimą, ką 
daryti... Dažniausiai tokie žmo-
nės ateina vėlai, nes labai bijo 
dantų gydytojo, dažniausiai turi 
neigiamos patirties po pirmų-
jų vizitų pas odontologus. Tur-
būt visada prisimena savo išgy-
ventą patirtį ir vengia vizito net ir 
pas kitą odontologą. Bet proble-
mas vis tiek tenka spręsti... To-
dėl geriau būtų neuždelsti vizito. 

– Pastaruoju metu daug dė-
mesio skiriama ir dantų higi-
enai. 

– Mūsų klinikoje dirba puiki 
dantų higienos specialistė Ais-
tė Varnelienė. Ji – tikrai kom-
petentinga šios srities specia-
listė, kurią pacientai vertina dėl 
kruopščiai, bet kartu ir švelniai 
atliekamų procedūrų. Aistė, at-
likdama dantų higienos proce-
dūrą, kartu profilaktiškai patikri-
na dantis.

Gera žinia mūsų klinikos pa-
cientams! Iki pat vasaros pra-

džios dantų balinimo procedū-
roms Aistė taiko net 40 proc. 
nuolaidą – 140 Eur kainuojan-
čią procedūrą dabar galima iš-
mėginti vos už 80 Eur. Taigi tie, 
kas ruošiasi svarbiai asmeni-
nei šventei, fotosesijai ar tiesiog 
nori pasitikti vasarą, mėgauda-
miesi baltesne šypsena, tai da-
bar gali padaryti už patrauklią 
kainą. 

Atkreipiu dėmesį, kad Aistė šią 
procedūrą atlieka labai atsakin-
gai, rūpestingai ir individualiai 
parenka balinimo metodą. Vi-
suomet įvertinamas ne tik pa-
ciento noras, bet ir jo dantų bū-
klė. Jeigu priekiniuose dantyse 
daug plombų, dantys protezuo-
ti arba pažeisti karieso, jautrūs, 
balinimo procedūros patariama 
atsisakyti. 

– Jūsų klinikoje šiuo metu 
dirba keletas savo srities 
profesionalų. Ar ilgai pacien-
tams tenka laukti vizito pas 
odontologus?

– Žinoma, tenka palaukti, bet 
tik ne taip ilgai. Labai džiaugiuo-
si, kad pas mus dirba Rūta Lely-
tė, kuri yra bendrosios praktikos 
odontologė, bet jau pagarsėjo 
kaip puiki vaikų dantukų gydyto-
ja ir puikiai su jais sutaria. 

Pastebėjau, kad pas mane su-
mažėjo vaikų srautas, nes ma-
žieji tiesiog įsimylėjo Rūtą ir 
eina pas ją. Kita gydytoja Agnė 
Ramanauskienė dirba su paci-
entais, kuriuos reikia paruošti 
protezavimui. Ji pagydo dantis, 
juos plombuoja ir pacientui su-
trumpina patekimo pas proteza-
vimo specialistą laiką.

Darbo pasiskirstymas labai 
paspartina procesą. Dėl to lai-
mingesni tampa mūsų pacien-
tai, kurie daug greičiau sulaukia 
reikiamo gydymo.

Man smagu, kad mūsų paci-
entai vertina mūsų aplinką, ben-
dravimą, kiekvienam pacientui 
skiriamą laiką. 

Lauros Juškienės odontolo-
gijos kliniką rasite Neravų g. 
2A, Druskininkuose
Tel. registracijai ir pasiteir-

auti 8 636 20000
Darbo dienomis klinikoje 

esate laukiami nuo 9 iki 18  
valandos.

Lauros Juškienės odontologijos klinikoje – daugiau 
profesionalių specialistų ir greitesnė pagalba pacientui

Užsakymo Nr. MDR-353-01

Darbo pobūdis: pagalba renginių metu, nesudėtingi fiziniai darbai, 
slenkantis darbo grafikas
Mes tikimės, kad Tu: gebi puikiai dirbti komandoje, turi puikius ben-
dravimo įgūdžius, nori mokytis ir išmokti naujų dalykų
Privalumai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, garso ir / ar vaizdo įrangos 
naudojimas ir supratimas
Mes siūlome: minimalų atlyginimą ir galimus priedus ir visokeriopą 
pagalbą, mokantis naujų dalykų

IEŠKOME PAGALBINIO DARBUOTOJO SEZONINIAM DARBUI

Skambinkite tel. 8 668 65940, CV siųskite ukis@druskininkukulturoscentras.lt 
Su atrinktais kandidatais susisieksime.

L. Juškienė: „Smagu, kad vis daugiau žmonių sužino, kad Druskininkuose atsirado dar viena 
vieta, į kurią galima kreiptis dėl kompensuojamo dantų protezavimo“

Gydytojas odontologas, burnos chirurgas  
Ž. Petronis

Dantų higienos specialistė A. Varnelienė Gydytoja A. Ramanauskienė

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

Pavasaris – metas, kai ne tik 
žmogui, bet ir žemei reikia vi-
taminų. Natūrali priemonė 
dirvai pagerinti yra kompos-
tas, kurio galima įsigyti ir vi-
sose Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro eksploatuo-
jamose žaliųjų atliekų kom-
postavimo aikštelėse. 

Vienos tonos žaliųjų atliekų 
komposto kaina – 19, 97 Eur (su 
PVM). 

Šis kompostas gaminamas iš 
regiono gyventojų ir įmonių su-
rinktų žaliųjų atliekų: žolės, lapų, 
medžių šakų, obuolių išspaudų, 

kitų biologiškai skaidžių atliekų. 
Jos smulkinamos, fermentuoja-
mos, vartomos, specialia įranga 
išvalomos priemaišos – kol virs-
ta geru kompostu, užtrunka 3-4 
mėnesius. 

Kiekvienos pagaminto kom-
posto partijos mėginiai yra tiria-
mi Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslo centro Agrocheminių ty-
rimų laboratorijoje. Jų rezultatai 
patvirtina, kad kompostas yra 
kokybiška natūrali trąša, puikiai 
pakeičianti chemines trąšas. 

Tuo kasmet įsitikina vis dau-
giau regiono gyventojų, jau trę-

šiančių savo laukus ir daržus iš 
žaliųjų atliekų pagamintu kom-
postu. Jo poreikis nuolat auga 
ir pagaminama komposto kas-
met daugiau. Praėjusiais metais 
regione pagaminta 3355 tonos 
žaliųjų atliekų komposto. Tai – 
355 tonomis daugiau nei 2020 
metais. 

Dar apie 2000 tonų kom-
posto kasmet pagaminama iš 
maisto atliekų. Maisto atliekų 
kompostas yra vertingesnis, tu-
rintis gerokai daugiau minerali-
nių medžiagų nei žaliųjų atlie-
kų kompostas. Tačiau kol kas 
gyventojai į maisto atliekų kom-
postą žiūri atsargiau ir mieliau 
renkasi iš žaliųjų atliekų paga-
mintą kompostą. Maisto atliekų 
komposto vienos tonos kaina – 
8 Eur (su PVM). 

Maisto atliekų kompostas par-
duodamas tik kompostavimo 
aikštelėje, esančioje Karjero g. 
2, Takniškių kaime, Alytaus ra-
jone. Šioje aikštelėje galima įsi-
gyti ir žaliųjų atliekų komposto. 

Žaliųjų atliekų komposto gali-
ma įsigyti kompostavimo aikš-
telėse, esančiose Saulėtekio 
g. 23, Birštone, Gardino g. 100, 
Druskininkuose, Gėlyno g. 23, 
Lazdijuose,  Pramonės g. 3, 
Prienuose, Povų g., Juodaviš-
kių kaime, Jiezno sen., Prienų 
rajone, Geležinkelio g. 65, Va-
rėnoje. 

Dėl didesnių komposto kiekių, 
spec. užsakymų ne buitinėms 
reikmėms kreiptis el. paštu jus-
tas.marcinskas@alytausratc.lt,  
tel. 8 (616) 81016. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Kuo geriausia tręšti savo žemę? 
 Vietiniu kompostu!

Į žaliųjų atliekų konteinerį mesti: 

Lapus, žolę, nugenėtas medžių šakas, skintas gėles, augalus ir jų liekanos, spy-
glius, kankorėžius, giles, vazonų žemę. 

Į maisto atliekų konteinerį mesti: 

Popierinius rankšluosčius ir servetėles, kavos ir arbatos tirščius, riebalais ir kitais 
maisto produktais suteptą popierių, kambarinius augalus, vaisių ir daržovių likučius, 
pavyzdžiui, bulvių lupenas, bananų, apelsinų žieves ir visus naudojimui netinkamus 
maisto produktų likučius. 
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Talentingieji Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos menininkai nuolat tampa įvairių šalies ir užsienio konkursų laureatais / M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Ona Žukienė
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

renginių organizatorė

Dveji metai sąstingio, baimė 
dėl nežinomos ligos pavojaus 
nesustabdė Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos gy-
venimo. Mokyklos mokytojai 
sugebėjo puikiai dirbti ir neį-
prastomis sąlygomis: kūrybin-
gai organizavo ugdymo proce-
są, sugebėjo įtikinti mokinius, 
kad jie neprarastų ne tik noro 
muzikuoti, piešti ir šokti, bet ir 
dalyvauti festivaliuose bei kon-
kursuose. Kaip iš gausybės 
rago pasipylę nuotoliniai ren-
giniai įtraukė mūsų miesto jau-
nuosius menininkus.

Kauno moksleivių techninės kū-
rybos centre surengtame VII-ja-
me tarptautiniame medijų ir fo-
tografijos filmų konkurse „Mano 
kinas 2021“ Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos moki-
nė Dorotėja Bachtijeva tapo no-
minante animacinio vaizdo klipo 
kategorijoje bei pelnė specialų-
jį apdovanojimą „Honorable Men-
tion“. Dorotėjos animacinis vaizdo 
klipas – „Katė Marse“. Kita moky-
tojos Alės Kalėdienės mokinė –  
Viktorija Nanartonytė – Šiauliuse 
vykusiame respublikiniame mo-
kinių filmų festivalyje-konkurse 
„Įjunk šviesą, kuriame dalyvavo 
per 90 jaunųjų kūrėjų, tapo laure-
ate. Jos animacinis filmas „Spa-
ce Oddity“ buvo sukurtas tradici-
ne pieštinės animacijos technika. 

Virtualus jaunųjų atlikėjų kon-
kursas „Linksmoji polkutė 2022“ 
buvo skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai 
paminėti. Jame varžėsi 72 jaunie-
ji atlikėjai iš Lietuvos muzikos mo-
kyklų. 1 klasės fortepijono speci-
alybės mokinė Giedrė Koreivaitė 
tapo šio konkurso, organizuoto 
Alytaus rajono meno ir sporto mo-
kyklos, laureate (mokytoja – Auš-
ra Vilčinskienė). Ši įstaiga orga-

nizavo ir dar vieną puikų renginį 
– jaunųjų pianistų konkursą „Etiu-
das ir ne tik“, kuriame dalyvavo 
121 muzikantas iš įvairių Lietuvos 
meno ir muzikos mokyklų. Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklai atstovavo net dvylika jaunų-
jų pianistų. Konkursui pasibaigus, 
sulaukėme puikių žinių – laureato 
diplomus iškovojo 3 klasės moki-
nė Neila Matulevičiūtė (mokytoja 
Nona Kalvaitienė), 3 klasės moki-
nė Elinga Bujokaitė, 5 klasės mo-
kinė Eglė Krupavičiūtė (mokytoja 
Sondra Milušauskaitė), 6 klasės 
mokinė Aurėja Dailydaitė, 7 kla-
sės mokinė Ausma Dambauskai-
tė (mokytoja Aušra Vilčinskienė), 
7 klasės mokinė Kotryna Veščio-
vaitė (mokytoja Ilona Bieliukienė).

Konkurso diplomantais tapo 3 
klasės mokinys Oskaras Kriveno-
kas, 5 klasės mokinė Elzė Kras-
nickaitė, 6 klasės mokinė Jorū-
nė Katauskaitė, 7 klasės mokinė 
Miglė Koženevskytė (mokytoja 
Nona Kalvaitienė), 5 klasės mo-
kinė Žemyna Stankauskaitė (mo-
kytoja Jūratė Bujokienė), 7 klasės 
mokinė Danielė Sobol (mokytoja 
Ilona Bieliukienė).

Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se organizuotas tarptautinis pia-
nistų konkursas, į kurį vardinį pa-
kvietimą gavo Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos moki-
nys Augustas Navickas (mokytoja 
Nona Kalvaitienė). Konkurse da-
lyvavo daugiau kaip 300 koledžo 
studentų nuo 16-18 metų. Augus-
tas buvo pats jauniausias dalyvis. 
Jis garbingai atstovavo Lietuvai ir 
Druskininkams ir buvo apdovano-
tas laureato diplomu. 

Kitas mokytojos Nonos Kalvai-
tienės mokinys Oskaras Kriven-
kovas laurus pelnė Kaune vyku-
siame 3-jame respublikiniame 
jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Kara-
liškasis barokas 2022“ ir laimėjo 
3 vietą. Šiame konkurse dalyva-
vo ir mokyklos smuikininkė Ka-
milė Janeikaitė, 2 klasės moki-

nė, kuri laimėjo 1 vietą. Kamilės 
mokytoja Eglė Sakavičienė, kon-
certmeisterė Aušra Vilčinskienė. 
Šių mokytojų auklėtinėms sekė-
si ir Lenkijoje vykusiame konkur-
se „Digi-form-art. Winter“. Kamilė 
Janeikaitė savo amžius grupėje 
tapo 2 vietos laureate, o tarptau-
tiniame konkurse „Talentų žvaigž-
dynas“, surengtame Ukrainoje, 
Kijeve, smuikininkė laimėjo pir-
mąją vietą. Ketvirtokė Liepa Dai-
nauskaitė tapo 2 vietos laureate 
1-jame respublikiniame jaunųjų 
smuikininkų etiudo ir pjesės kon-
kurse „Poco a poco“, kurio organi-
zatoriai – Vilniaus Algirdo ir Nau-
josios Vilnios muzikos mokyklos. 
Liepos mokytoja – Eglė Sakavi-
čienė, koncertmeisterė Aušra Vil-
činskienė.

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 
muzikos mokykloje vyko IV res-
publikinis nuotolinis kanklininkių 
konkursas „Akimirkos žaismas 
2022“, kuriame dalyvavo ir drus-
kininkietės Ieva Šapašnikovaitė (3 
klasė) ir Liepa Maskalenkaitė (4 
klasė). Mergaitės tapo 2 laipsnio 
diplomantėmis. Kanklininkių mo-
kytoja – Eglė Miknytė-Gintvilienė. 

Dar vienas virtualus renginys 
– XII tarptautinis vaikų ir jauni-
mo pučiamųjų instrumentų solis-
tų ir ansamblių festivalis-konkur-
sas „Pavasario trimitai 2022“, kurį 
surengė Plungės Mykolo Ogins-
kio meno mokykla. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
saksofonų kvartetas – Agnius Žė-
kas, Kamilė Valalytė, Gytis Ra-
dzevičius ir Adomas Amšiejus – 
ansamblių kategorijoje užėmė II 
vietą. Ansamblio vadovas – Juo-
zas Mikolainis.

Įdomų respublikinį renginį jau 
antrąjį kartą organizavo Širvintų 
meno mokykla. Tai vaikų ir mo-
kinių dailės ir muzikos festivalis-
konkursas „Laisvė – tai kultūros 
pradas“ (Ignas Šeinius), skirtas 
paminėti Lietuvos valstybingu-
mui svarbias datas – Vasario 16-

ąją ir Kovo 11-ąją. Šiame konkur-
se dalyvavo ir Druskininkų meno 
mokyklos mokinės Brigita Digly-
tė (akordeono specialybė), moky-
toja Lina Dunauskytė ir Leonora 
Viltė Pacukonytė (dailės specia-
lybė), mokytoja Eglė Maračins-
kaitė. Mergaitės pelnė diplomus ir 
nominacijas už muzikalumą ir in-
terpretaciją.

2022 metų vasario 26 dieną Na-
cionalinėje M. K. Čiurlionio menų 
mokykloje Vilniuje vyko Algirdo 
Budrio IV-asis medinių pučiamų-
jų instrumentų solistų konkursas. 
Mūsų mokyklai konkurse atstova-
vo Juozas Čijunskis ir Povilas An-
druškevičius. Berniukų mokytojas 
– Vytautas Andruškevičius, kon-
certmeisteris Danas Juškevičius. 
Juozas Čijunskis buvo apdovano-
tas trečiosios vietos laureato di-
plomu.

2022 metų kovo 10 dieną vyko 
V-asis respublikinis lietuviškos 
muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis 
,,Lietuva brangi“, skirtas didvyriš-
kai Ukrainos žmonių kovai prieš 
Rusijos agresiją paremti bei Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienai paminėti.

Festivalyje dalyvavo 167 atlikė-
jai iš 30 respublikos meno ir mu-
zikos mokyklų, kultūros centrų, 
bendrojo lavinimo mokyklų. Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklai festivalyje atstovavo 3 kla-
sės mokinys Oskaras Krivenokas, 
6 klasės mokinė Jorūnė Kataus-
kaitė ir 7 klasės mokinys Augus-
tas Navickas. Jų mokytoja Nona 
Kalvaitienė. Visi trys festivalio da-
lyviai buvo apdovanoti diplomais.

2022 metų kovo 12 d. vyko III-
asis respublikinis jaunųjų pianis-
tų ir kamerinių ansamblių festiva-
lis-konkursas ,,Šokių maratonas 
2022“, kurį organizavo Vilniaus 
Naujosios Vilnios muzikos moky-
kla. Renginio sumanytojai kvietė 
Lietuvos muzikos ir meno moky-
klų moksleivius ugdyti saviraiš-
ką, kūrybiškumą, muzikinį sko-

nį, solinio ir ansamblinio grojimo 
meistriškumą bei domėtis įvairių 
epochų bei stilių šokio žanro mu-
zika nuo baroko iki dabartinių lai-
kų. Konkurse dalyvavo 89 atlikė-
jai iš įvairių Lietuvos muzikos ir 
meno mokyklų. Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklai konkur-
se atstovavo fortepijoninis duetas 
– 8 klasės mokinė Austėja Kat-
čenkaitė ir NU programos mokinė 
Evija Buraitė. Jų mokytoja Ilona 
Bieliukienė. Duetas iškovojo lau-
reato diplomą.

Dainavimo specialybės 5 kla-
sės mokinė Eglė Krupavičiūtė 
(mokytoja Vilija Mieščionaitienė) 
ir 7 klasės mokinė Danielė Sobol 
(mokytoja Inga Vagnoriūtė) buvo 
apdovanotos diplomais, o moky-
klos saksofonų kvartetas: Gabrie-
lius Grigoryan, Kamilė Valalytė, 
Gytis Radzevičius ir Adomas Am-
šiejus laimėjo diplomą už puikų 
lietuviškos muzikos kūrinio atliki-
mą. Ansamblio vadovas, mokyto-
jas Juozas Mikolainis.

Respublikinio TV konkurso „Dai-
nų dainelė“ zoniniame ture sėkmė 
lydėjo Danielę Sobol (mokytoja 
Inga Vagnoriūtė) ir Viktoriją Ka-
raciejūtę (mokytoja Gražina Vo-
sylienė). Balandžio mėnesį abi 
solistės dalyvavo trečiajame kon-
kurso etape, Lietuvos televizijoje.

Balandžio mėnesį, atsinaujinusi 
po renovacijos, Trakų meno mo-
kykla šiltai ir džiaugsmingai pasiti-
ko jaunuosius Lietuvos pianistus,  
kurie suvažiavo į 19- ąjį festiva-
lį ,,XX amžiaus muzika“. Šiame 
festivalyje labai sėkmingai pasi-
rodė Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokiniai: Meida 
Matulevičiūtė (1 klasė), Neila Ma-
tulevičiūtė (3 klasė), Miglė Kože-
nevskytė (7 klasė), Augustas Na-
vickas (7 klasė). Visų muzikantų 
mokytoja – Nona Kalvaitienė. 

Belieka pasidžiaugti jaunųjų ta-
lentų sėkme ir palinkėti jiems ir 
jų mokytojams tolesnių kūrybinių 
aukštumų.

Jaunieji Druskininkų menininkai – konkursų laureatai:  
nuo Alytaus iki Niujorko
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Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

2022 gegužės 7 11 val. vyks medžiotojų klubo „Nemunas“ 
visuotinis ataskaitinis susirinkimas. 
Susirinkimo vieta – Žeimių kaimas. 

Darbotvarkė:
1. Metinė pirmininko ataskaita.
2. Revizijos komisijos pirmininko ataskaita.
3. Naujo klubo valdybos nario rinkimai.
4. Nario mokesčio ir nemokių narių svarstymas.
5. Naujų narių priėmimo tvarkos svarstymas.
7. Kiti klausimai.

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Kondicionierių, 
šilumos siurblių, 
saulės elektrinių 

pardavimas, 
montavimas. 

Centrinio šildymo 
įrengimas. Stogų 

renovacija, 
dengimas.  

Tel. 8 600 23832

Svečių namams UAB „Mineraliniai 
apartamentai“ skubiai reikalinga 

administratorė-kambarinė.
Lankstus darbo grafikas, darbo užmokestis 

nuo 730,00 Eur. 
Teirautis tel. 8 616 74481.

Išparduodamos odinių 
drabužių parduotuvės 
„Adaksas“ striukės ir 
avikailiai turgavietėje. 

Kainos nuo 10 Eur. Tai-
koma – 70 proc. nuolai-

da. 
Tel. 8 698 40430

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

APDAILOS IR 
STALIAUS DARBAI. 
 TEL. 8 627 57085

Ivairių tipų ir gabaritų krovinių pervežimas. Metalo, 
senų automobilių išvežimas, supirkimas. Statybinių 

šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma. Pastatų griovimas.

Tel. +37062875156

Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, 
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“,  „Toyota“, „VW“. 

Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel.  8 636 60454

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti kebabų kioske.  
Tel. 8 681 17854

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų 
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 kodas). 

Reisai savaitiniai. Tel 8 685 50005

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai krovinių 
gabenimui Lietuvos teritorijoje („CE“ kategorija, 95 

kodas). Savaitgaliai laisvi. Tel 8 685 50005

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

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
viešbučio registratūros administratorei (-iui).  

Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių
viešbučio apsaugos darbuotojui (-ai) – portjė.  
Atlyginimas – 900 Eur, neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis tel. 8 615 34147

SANTECHNIKOS 
DARBAI 

TEL. 8 687 27676

„The House“ ieško naujų 
komandos narių! 

Reikalingi:
virėjai/virėjos

indų plovėja/as,  
valytoja/as

Atvykusiems iš kitų 
miestų organizuojame 

apgyvendinimą.

M.K Čiurlionio g. 61 
Druskininkai

linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

Įvairių tipų ir gabaritų krovinių pervežimas. Metalo, 
senų automobilių išvežimas, supirkimas. Statybinių 

šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma. Pastatų griovimas. 

Tel. +370 628 75156

AKCIJA -20 %

30 €
Vyro ir moters

sveikatos ištyrimas

Akcija galioja iki birželio 30 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

Laimė 
prasideda
nuo geros 
savijautos

Kainos nuo

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

DRUSKININKAI

Kviečiame dienos pietų į restoraną „Greta“  
(Šlaito g. 13) nuo 11.30 net iki 16 val.!

Priimame užsakymus banketams, 
furšetams, artimojo paminėjimo 
pietums. Išvežamieji, banketai-furšetai 
Jūsų šventės pasirinktoje vietoje!  
Karšti patiekalai, užkandžiai, desertai 
ir tortai. 

Daugiau informacijos tel.8 630 45599 arba 
el. paštu:dzūkijos.pulsas@gmail.com

 

UPAM edical SPAi eško valytojo
(-os)  vakarin  pamai

(baseino ir restorano valymas)   
Telefonas pasiteirau  +370 620 70180  
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Užuojautos

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,

Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. 
Marcinkevičius)

Išėjus į Amžinybę vienai iškiliausių Lietuvos 
žolininkių, pedagogei Onai Vaškelevičiūtei-

Zakarauskienei, nuoširdžiai užjaučiame 
artimuosius. Tegul lydi stiprybė ir dvasios 
paguoda šią skaudžią netekties valandą. 

Druskininkų savivaldybė

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai 
Mamai, nuoširdžiai užjaučiame  

Vaidutę Kalpokienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

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

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

IN MEMORIAM

Ir meilė duonoj, ir gėlė balse:
kiek duodi – tiek tavęs ir lieka.

Tai kas gi tu – ar kūnas, ar dvasia,
gyvenime, saldžioji mūsų liepa? (J. Marcinkevičius)

Motinos dienos rytą užgeso Mokytojos Onos 
Zakarauskienės gyvybė. 

Netekome malonaus, 
įdomaus, empatiško ir 
gero žmogaus. Mokytoja, 
žolininkė, rašytoja O. 
Zakarauskienė gimė 
1928 m. spalio 24 d. 
Burokaraisčio kaime, 
Varėnos rajone. Mokėsi 
gimtojo kaimo pradinėje 
mokykloje, vėliau – 
Merkinės ir Vilniaus 

gimnazijose. Tuomečiame Vilniaus pedagoginiame 
institute įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. 
1947 m. Daržininkų pradinėje mokykloje pradėjo savo 
ilgą pedagoginį kelią. 

Dirbusi įvairiose kaimo mokyklose, 1968 m. atvyko 
į Viečiūnų pradinę mokyklą ir tapo jos pradinių 
klasių mokytoja bei vedėja. Mokytojos rūpesčiu ir 
pastangomis, 1984 m. duris atvėrė nauja Viečiūnų 
pagrindinė mokykla. 

Ilgesį ir meilę savo gimtajam kaimui ir jo žmonėms 
O. Zakarauskienė surašė į dviejų dalių knygą 
,,Burokaraistis“. Knygoje ,,Dzūkijos žolelės gydo“ ji 
sudėjo visą savo išmintį, patyrimą ir daug gydomųjų 
receptų, nes jos pomėgis buvo liaudies medicina. 
Savo painaus ir nelengvo gyvenimo kelią labai kukliai 
aprašė knygose ,,Žmonėse“ ir ,,Eilėraščiai“. Mokytojos 
kredo buvo: ,,Dalinkitės su žmonėmis gerumu. Nors 
gal jums neatrodo jie to verti. Dalinkitės. Nuo to geriau 
bus ir jums, ir tiems, su kuriais dalinsitės. Gerumas 
grįš dvigubai“.

Užjausdami dukrą Ireną, anūką Povilą ir plačios 
giminės artimuosius, prisimename Viečiūnų seniūno 
Alvydo Varaniaus per O. Zakarauskienės 80-metį 
išsakytus žodžius: „Nesvarbu, kur Jūs gimėte, 
gyvenote, ką veikėte, bet Viečiūnams Jūs buvote ir 
visada liksite Viečiūnų mokytoja“. 

Liūdi buvę bendradarbiai

Kavinei „Senasis Nemunas“ reikalingi virtuvės darbuotojai (-os) 
ir barmenai (-ės)-padavėjai (-os) nuo 18 metų. Tel. 8 616 09593 

arba el. p. senasisnemunas@gmail.com 

Informuojame žemės sklypų: kadastro Nr. 3878/0006:94 ir kadastro Nr. 
3878/0006:305, esančių Neravų k. Viečiūnų sen., Druskininkų sav. savininkės 

E.J. (mirusi) turto paveldėtojus, kad UAB „AGINRO“ matininkas Mantas 
Navikas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2293) 2022-05-17 nuo 13 val. 

vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0006:297, esančio Neravų k. Viečiūnų 
sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus; žemės sklypo (kadastro 

Nr. 5935/0004:22), esančio Guobinių k. Leipalingio sen., Druskininkų sav. 
savininko M.B. (mirusi) turto paveldėtojus, kad UAB „AGINRO“ matininkas 

Mantas Navikas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2293) 2022-05-19 nuo 
11 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:69), esančio Guobinių k., 

Leipalingio sen., Druskininkų sav.  ribų ženklinimo darbus.

Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją  
arba įgaliojimą.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „AGINRO“, M. K. 
Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. +370 685 05537, 

 el. paštas mantas.aginro@gmail.com

Transporto įmonė Druskininkuose ieško tolimųjų reisų vairuotojo 
dirbti maršrutu LT – CZ – LT ir vairuotojo LT – DE – LT/ratiniams 
reisams, komandoje 2 mašinos, 3 vairuotojai. Tel. 8 677 71255

KULTŪROS RENGINIAI

Gegužės 5 d. 16 val. Druskininkų 
miesto muziejus (M. K. Čiurlionio 
g. 59) kviečia į vilniečių tapytojų 
dueto: Simono Gutausko ir 
Linos Beržanskytės Trembo 
parodos „Tapyba“ atidarymą. 
Pirmą kartą Druskininkų miesto 
muziejaus istorijoje pakviesime 
parodos atidarymo dalyvius leis-
tis į kelionę per parodų erdves, 
išsidėsčiusias skirtinguose 
pastatuose. Tegul lieka lanky-
tojams staigmena, kurio men-
ininko parodą pamatys Muzie-
jaus pastate, o kurio – Muzie-
jaus galerijoje. Paroda veiks iki 
birželio 10 d.

Gegužės 6 d.13 val. Druskininkų 
JUC (Veisiejų 17) rengiama 
Trečiojo amžiaus klausytojų 
paskaita „Novatoriški maisto 
produktai pagyvenusių žmonių 
kasdienei mitybai“. Pristatyme 
dalyvaus M. Užupis (Kaunas)

Gegužės 7 d. 17 val. Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) Ugnės Vitonytės ir Eglės 
Vitonienės atvirukų parodos „At-
virai“ atidarymo renginys. Paro-
da veiks iki birželio 2 d.

Gegužės 11 d. 15 val. Viešosios 
bibliotekos Viečiūnų padalinyje 
(Jaunystės g. 6A, Viečiūnai) – 
popietė „Raudonos, margos, 
gelsvos, baltos, pražydo tulpės 
visos kartu (K. Binkis)“

Gegužės 13 d. 12 val. Leipalin-
gio dvaro salėje vyks tarptautinė 
konferencija „Jotvingiai: arche-
ologijos atskleista istorija“, jos 
metu Leipalingio dvaro rūsyje 
bus parodos „Jotvingių Eldora-
das“ atidarymas

PARODOS

Iki gegužės 17 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 35) ekspon-
uojama Gerardo Raito Šatūno 
kūrybos paroda „Nerimas“, skir-
ta Algiui Uždaviniui (1962-2010) 
atminti

Nuo gegužės 5 d. V. K. Jonyno 
galerijoje (Turistų g. 9) ekspon-
uojama Leono ir Aido Striogų 
paroda „Bėga gyvenimas 
bėga...“. Parodos atidarymas – 
gegužės 14 d. 18 val.

Viešosios bibliotekos Viečiūnų 
padalinyje (Jaunystės g. 6A, 
Viečiūnai) veikia tautodailės 
paroda „Tulpė – mūsų viešnia“

Iki birželio 1 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– Virgitos Kalinovienės ir Di-
anos Lukošiūnaitės popieriaus 
karpinių paroda „Gyvenimo 
pilnatvė“

SPORTO RENGINIAI

Gegužės 6 d. 18.30 val. – 
Druskininkų sporto centre vyks 
Druskininkų savivaldybės tin-
klinio čempionato pusfinalio 
varžybos

Gegužės 7 d. 10 val. – 
Druskininkų sporto centre vyks 
Druskininkų savivaldybės tink-
linio čempionato rungtynės dėl 3 
vietos, 11.20 val. – Druskininkų 
savivaldybės tinklinio 
čempionato finalinės varžybos
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2022.05.07 d.
Šeštadienis

2022.05.06 d.
Penktadienis

2022.05.08 d.
Sekmadienis

2022.05.09 d.
Pirmadienis

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Aukštis.
22:45 Tardymas.
00:25 Trigubas X.
02:45 Ateities pasaulis.
04:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06.00 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai. 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 
21:00 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Narvo karys. Pasaulių susidū-
rimas.
01:00 Baudėjas. Karo zona.
02:55 „Strėlė“.

06:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Vasaros stovyklos sala“.

06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06.59 Programa.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. 

08.30 Eko virusas. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00  Vantos lapas. 
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Miško balsas. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gimę būti stiprūs“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. 
04.00 Miško balsas. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 „Gimę būti stiprūs“. 
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu“.

08:00 „Varom!“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. Laida apie 
sveikatą. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Neatrasta Kolumbija“.
11:10 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:30 „Pragaro virtuvė“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 
19:30 Kaukės. 
21:55 Princas.
23:45 Kitos 48 valandos.
01:40 Narvo karys. Pasaulių susidū-
rimas.

06:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Vasaros stovyklos sala“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Vilis ir pašė-
lę ratai.
11:30 Slaptas naujokas.
13:20 Gyvenimas ant ratų.
15:20 Vėl septyniolikos.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Karatė vaikis.
22:20 Inferno.
00:45 Brolis keistuolis.

06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06.59 Programa.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas. 

08.30 Kaimo akademija
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu.
10.30 Bušido ringas. 
10.30 Klausmėlis.
11.30 Švyturių žmonės. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. 
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis.
21.30  „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35  „24/7“. 
04.20 „Aiškiaregė“.
04.45 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato II-asis etapas. 

08:00 „Varom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
10:05 „Neatrasta Indonezija“.
11:15 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Supermenas ir Luiza“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
00:50 Princas.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.  
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Tami.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 Inferno.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas. 

07.00 Švarūs miestai. 
07.30 „Aiškiaregė“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Laisvės paslaptis.
00:30 Tik be sparnų.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mano geriausias draugas.
04:05 Išpažinimai. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 

07:00 Klauskite daktaro. 
08:00 Beatos virtuvė. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. 
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Maži, bet ypatingi: vabzdžiai.
12:50 Gyvenimas Alpių kalnuose. Pri-
valumai ir pavojai.
13:45 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Atsiklauskite vaikų.
00:40 Laisvės paslaptis.
02:15 Katarakta.
04:05 Mokslo ekspresas. 
04:20 Jaunasis Montalbanas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta. 

07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. Programa apie dva-
sinius ieškojimus. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštu.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Premjera. „Portofino“ viešbutis.
22:00 Elžbieta: aukso amžius.
23:55 Animus Animalis.
01:05 Atsiklauskite vaikų.
02:40 Planeta Žemė 2.
03:30 Žalioji planeta.
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštu.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:05 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
programa. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS „Pirmyn“.
21:25 „Alita. Kovos angelas“.
00:00 „Rezerviniai farai“.
02:15 „Nesuvestos sąskaitos“.
04:20 „Spąstai“.

06:00 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.

07:30 „Bailus voveriukas“ 
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“. 
09:30 „Sveikata.lt“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Didysis barjerinis rifas“.
12:40 „Laukinė karalystė“.
13:50 „Mėnesių valdovai“.
15:55 „Sachara“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VA-
KARAS „Velniop šį darbą“.
22:45 „Rizikinga erzinti diedukus“.
01:00 „Plėšikai“.
03:10 „Rezerviniai farai“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Didysis barjerinis rifas“.
13:10 „Audros vaikas“.
15:10 „Namo su laikrodžiais paslaptis“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“. 
22:30 „Terminatorius. Tamsus likimas“.
01:05 „Alita. Kovos angelas“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Paliktieji“.
00:50 „Bulis“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Majų baikerių klubas“.
03:50 „Mikė“.
04:20 „Bulis“.
05:15 „Moderni šeima“.

19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 05 Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.

09:30 Vikingas Vikas.
11:10 Monte Karlas.
13:25 Princesė Enė.
15:45 Pirmųjų žmonų klubas.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Spurguliai.
21:15 Brolis keistuolis.
23:15 Gidas vienišiams.
01:25 Aukštis.
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2022.05.10 d.
Antradienis

2022.05.11 d.
Trečiadienis

2022.05.12 d.
Ketvirtadienis

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Neatrasta Indonezija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Amerikietis žudikas.
23:15 „Juodasis sąrašas“.
00:15 „Sūnus paklydėlis“.
01:15 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:35 „Supermenas ir Luiza“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Ratas.
00:45 „Paskutinis laivas“.
01:45 Tami.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 #Ne spaudai.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #Ne spaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Gyvenimo linija“.
03.00 „Reali mistika“.
03.55 #Ne spaudai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Prisiminti pavojinga.
23:20 Amerikietis žudikas.
01:35 „Strėlė“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Mirtinas šūvis.
00:55 „Paskutinis laivas“.
01:55 Ratas.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“. 
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Druska.
23:00 Prisiminti pavojinga.
01:20 „Strėlė“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. 
07:30 KK2.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Pasaulinis karas Z.
00:50 „Paskutinis laivas“.
01:50 Mirtinas šūvis.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. VDU karta. 
05:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. 

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.30 Oponentai. 
17.30 Aiškiaregė.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Gyvenimo linija“.
03.00 „Reali mistika“.
03.55 Oponentai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mobilusis.
22:55 Druska.
00:55 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyventi kaime gera. 
12:30 1000 pasaulio stebuklų. 
13:30 Veranda. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Zelenskio kelias .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Įžanga į „Euroviziją 2022“ Turine 
su Ramūnu Zilniu.
22:00 Eurovizija 2022. I pusfinalis. 
00:05 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Zelenskio kelias.
02:05 Beatos virtuvė. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Gyventi kaime gera. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gamtininko užrašai. 
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 
13:30 Čia mano sodas. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Įžanga į „Euroviziją 2022“ Turine 
su Ramūnu Zilniu.
22:00 Eurovizija 2022. 
00:05 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Gyvenk kaip galima švariau. 
04:05 Klauskite daktaro. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Kaip mylėtis angliškai?“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Majų baikerių klubas“.
03:40 „Mikė“.
04:10 „Bulis“.
05:05 „Moderni šeima“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“. 

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00  „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.

10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 24/7
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Gyvenimo linija“.
03.00 „Reali mistika“.
03.55 24/7
04.35 „Reali mistika“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Broliai Sistersai“.
01:00 „Bulis“.
02:00 „Elementaru“.
03:00 „Majų baikerių klubas“.
04:00 „Mikė“.
04:30 „Bulis“.
05:25 „Moderni šeima“.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Mano geriausias draugas. 
12:30 Pasaulio puodai. 
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:05 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

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

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.

12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Gyvenimo linija“.
03.55 Laikykitės ten. 
04.35 „Reali mistika“.

13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Nesunaikinamieji“.
00:35 „Bulis“.
01:35 „Elementaru“.
02:35 „Majų baikerių klubas“.
03:45 „Mikė“.
04:15 „Bulis“.
05:10 „Moderni šeima“.
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

tel. 8 641 27721

Perku vienkiemį su daugiau žemės, 
 gali būti miške ar vaizdingoje vietoje 

prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti 
tel. 8 611 01110  

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Elektros instaliacijos darbai 
(nuo darbų pradžios iki pabaigos). Tel. 8 610 27022

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Skandinaviško 
kapitalo investuotojas 
geriausiomis kainomis 
superka miškus! Taip 
pat superkami ir kitos 

paskirties žemės 
sklypai!

Tel. +37060986656

Parduodame 
KIAULIENOS 

skerdieną puselėmis 
– lietuviška, svilinta, 
kaina – 3, 20 Eur/

kg, puselė sveria apie 
50-60 kg.Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad 
mėsa yra lietuviška. 
Parduodame bulves 

– 25 kg – 15 Eur. 
Atvežimas nemokamas. 

Tel.  8 60712690 

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

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

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

komercinei veiklai. 
Tel. +370 686 43950

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,  

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

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

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

UAB „Leipmetalas“ siūlo darbą 
vairuotojui – darbas su manipuliatoriumi 

(kranu). Tel. 8 687 66440

UAB „TVARKA“ atlieka teritorijų 
tvarkymo, želdynų ir gėlynų įrengimo 

bei priežiūros darbus. 
Tel. 8 698 55732 

Vaismedžių genėjimas, gyvatvorių kirpimas.  
Tel. 8 679 45059

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Centrui  „Dainava“ reikalinga  bendrosios 
praktikos slaugytoja nuolatiniam darbui. 

Informacija tel. 8 (313) 59103

Remontuojame namus, butus, montuojame 
gipsus, dedame laminatą, duris. Atliekame 

glaistymo ir dažymo darbus. Lauko dailylentės, 
šiltinimas. Terasos, pavėsinės, šiltnamiai, stogai, 
pirtelės. Renovuojame senus namus ir sodybas. 

Tel. 8 605 42559

Siūlomas darbas su traktoriumi sezonui su galimybe 
pasilikti dirbti nuolat. Būtina turėti patirties, teises: 

„Tr1“, „Tr2“ bei vairuoti automobilį, atvykimui į darbą. 
Atlyginimas apie 1300 Eur į rankas sezono metu. 

Kreiptis tel.8 664 13885

Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą. 
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas. 

Kreiptis tel.8 664 13885

Skubiai siūlomas laikinas darbas su trimeriu pjauti 
krūmus, pagalbiniai ūkio darbai. Dienos atlygis 40-
45 Eur į rankas. Būtina vairuoti automobilį, atvykti į 

darbą. Kreiptis tel. 8 664 13885

Perkame miškus su žeme ir išsikirtimui. 
Atsiskaitome iš karto. Gali būti nebrandus 

miškas. Tel. 8 605 42559

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir 
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė. 

Tel. 8 636 94394

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ 
BANDYMŲ IR REMONTO DRUSKININKŲ MIESTE

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tie-
kimą klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ 
kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus.

Informuojame, jog š. m. gegužės 17-18 dienomis Druski-
ninkuose bus atliekami  šilumos trasų hidrauliniai bandy-
mai. Hidraulinių bandymų metu laikinai bus nutraukiamas šilu-
minės energijos tiekimas karštam vandeniui ruošti. 

Hidraulinių bandymu metu pažeistų tinklų ruožų vartotojams 
karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau atli-
kus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo 
laiką konkretiems namams, bus informuoti jų prižiūrėtojai.  Te-
lefonas informacijai: 8 313 51670, 8 313 51072. 

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“

Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti kebabų kioske.  
Tel. 8 681 17854

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

Tel. 8 685 50005
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Asmeniniai skelbimai
Ieško pirkti 2-3-4 kambarių butą 
centre. Tel. 8 615 89454 

Ieško pirkti 3 kambarių butą cen-
tre. Ieško pirkti garažą lengvajam 
automobiliui Gardino g. arba Ligo-
ninės g. Tel.8 615 89454

Perka vienkiemį su daugiau že-
mės, gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės. Gerą 
variantą siūlyti tel. 8 611 01110 

 Perka mišką valymui, sausuolius, 
išvartas, atsiskaitymas vietoje. 
Tel. 8 639 79679

Perka mišką valymui, sausuo-
lius, išvartas, atsiskaito iškart.  
Tel. 8 654 94039

Perka žemę, mišką ar sodybą 
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Ieškomas pirkti sodas šalia Drus-
kininkų ir garažas Baltašiškėje. 
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

Išsinuomotų

Ukrainiečių šeima – dirbanti mo-
teris su dviem paaugliais vaikais 
ir mama išsinuomotų butą Drus-
kininkuose. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 620 13098

Išsinuomočiau arba pirk-
čiau žemę Savanorių kaime. 
Tel. 8 615 72008

Nuoma

Išnuomojamas namas Druskinin-
kuose. Name yra 5 atskiri kamba-
riai,  didelė virtuvė, vonia sujungta 
su tualetu. Nuomojamas vasaros 
sezonui iki spalio mėn.: statybi-
ninkams, ukrainiečiams, sezo-
niniams darbuotojams, 6-8 mie-
gamos vietos. Kaina – 400 eurų/
mėn. + komunaliniai mokesčiai. 
Tel. +370 605 38809

Išnuomojamos 60 kv. m patalpos 
Baltašiškėje, tinkamos servisui, 
gamybai ar sandėliavimui. Tel. 
+37060228830

Sodų bendrijoje  „Dainava“ (prie 
„Eglės“ san.) išnuomojamas sodo 
namelio 1 aukštas – 130 Eur, 2-as 
aukštas – 120 Eur, gyvenama pa-
talpa – 110 Eur. Tel. 8 675 61036

Parduoda nekilnojamą turtą

Parduodamas garažas Li-
goninės g. 14-5, Druskinin-
kai. Garažo plotas – 31, 04 
kv. m. Kaina – 15 000 Eur.  
Tel. 8 650 99533

Parduodamas 83, 32 kv. m mū-
rinis sodo namas su 5, 33 arų 
žemės sklypu Viečiūnuose, Pa-
parčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Li-
pliūnų kaime. Detalusis planas, 
kadastriniai matavimai. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

 2, 55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų kaime (apie 3 
km nuo Leipalingio), apie 150 me-
trų iki 2 ežeriukų. Kaina – 13 000 
Eur. Tel. 8 617 62483

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

Parduodamas 3 kambarių, 64, 48 
kv. m butas, 1-ame namo aukšte 
iš 5, strategiškai patogioje vietoje, 
Veisiejų g. 30. Tel. 8 648 52222 ir 
8 612 60181

Parduoda 2 kambarių butą Nera-
vų g. 39 B, 2 aukštas, 46, 3 kv. m. 
Tel. 8 686 52342

Krosnoje parduodama sodyba: 
gyvenamasis namas, medinis, 2 
aukštų, miesto kanalizacija, 9 ha 
žemės, iš jų – 40 arų namų valda. 
Galima pirkti su baldais, buitine 
technika. Tel. 8 615 84053

Tvarkinga 170 kv. m sodyba, 
namas apmūrytas plytomis, 27 
arų žemė, Kuklių kaimas, 4 km 
nuo Lazdijų. Keičia į 1-2 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 682 49683 ir  
8 686 75293

Perka nekilnojamą turtą

Perka žemės ūkio paskirties 
sklypą šalia Leipalingio. Tel. 
+37069292108

Ieškomas pirkti didelis žemės 
ūkio paskirties sklypas ūkininka-
vimui ir garažas Baltašiškėje. Tel. 
+37062875156

Lazdijuose išnuomoja arba par-
duoda mechanines dirbtuves su 
teritorija (aikštelė – 1 ha). Yra 
remonto keltuvas, duobės sun-
kvežimių remontui, įranga suvi-
rinimui ir kitiems darbams. Visas 
pastatas apie 900 kv. m. Kieme 
yra angaras apie 450 kv. m. Tel. 
8 698 76962

Parduodami įvairūs daiktai

5 durų spinta – 50 Eur. Tel.  
8 600 17582

Naujas čiužinys nuo pragulų, 
vienkartinės, neperšlampamos 
paklodės, italų gamybos pleistrus 
nuo pragulų, grikių lukštų pagal-
vėlė nuo pragulų. Derinama kai-
na. Tel. 8 624 87129

Pasaulinės literatūros bibliotekos 
knygos (52 knygos), A. Šapokos 
„Lietuvos istorija“, „Lietuviška Ta-
rybų enciklopedija“ (13 knygų), 
“Namų ūkio enciklopedija“, „Vais-
tiniai augalai“ ir kitos grožinės lite-
ratūros knygos. Tel. 8 617 40100 
ir 8 (313) 53647

Kineskopinis televizorius, virtuvi-
nis ir žurnalinis stalai, apynaujis 
ovalus kilimas, vaikiškas vežimė-
lis ir dviratukas. Tel. 8 675 57873

Parduodamas visiškai naujas vy-
riškas dviratis „Minerva ARCHUR 
DELUXE M655“ – 220 EUR, dia-
gnostinės juostelės gliukozės ma-
tavimui kraujyje, kineskopinis TV 
„LG“, 51 cm įstrižainė, kaina – 15 
Eur. Tel.  8 686 43600

LCD televizorius „Philips“, 51 cm 
įstrižainė, kaina – 35 Eur, TV prie-
dėlis „VIDO“ – 10 Eur, TV sieninis 
laikiklis – 4 Eur, „Scart“ laidas – 
2 Eur, įvairių TV ir TV priedėlių 
„TV STAR“ pulteliai, kaina – nuo 
3 Eur. Muzikinio centro „Philips“ 
pultelis – 8 Eur. Vaikiškas manie-
žas – 22 Eur, pakabinami švies-
tuvai butui ir sodui nuo 4 Eur, 
šaldytuvas „Gorenje“ (dvi durelės 
ir du kompresoriai dalimis), seno 
modelio (mygtukinis) „Nokia“ 
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Parduodamas moteriškas dvira-
tis – 7 pavarų, sportinis vyriškas 
dviratis – 21 pavaros, kalnų dvi-
ratis – 21 pavaros, du mergaitiški 
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė, 
žurnalinis staliukas, pakabinami 
šviestuvai, sulankstoma lovelė. 
Tel. 8 630 87652

Vyriškas dviratis, Šiaulių gamyba. 
Tel. 8 675 22149

Parduodami: laboratorinis mi-
kroskopas, balto vatmano lapai 
– 0, 50 ct, 20 kaltų rinkinys me-
nininkams (marmuro ir druskos 
apdirbimui), Stendalio raštai (15 
tomų), du odiniai foteliai (sukami), 
žurnalai „Mūsų gamta“, įrišti iki 
1990 m., elektrinis siaurapjūklis 
(pjūklelis), sulčiaspaudė „Rosin-
ka“. Tel. 8 (313) 55714

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur 
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); 
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemoka-
mai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Perka įvairius daiktus

Perka aliumininę valtį. Tel.  
8 600 63766

Brangiai perka senus eglutės 
žaisliukus. Gali atvažiuoti į na-
mus. Tel. 8 653 96 521

Perka auksines ar sidabrines mo-
netas.   Tel. 8 615 31374

Parduodama miškas, 
mediena, malkos

Parduoda malkas supjautas ka-
ladėmis. Eglinių ir pušinių  kai-
na – 35 Eur/m, beržinių – 45 
Eur/m. Atvežimas nemokamas.  
Tel. 8 654 94039

Malkos kaladėmis. Tel.  
8 608 70658

Įvairios medienos malkos: rąste-
liai, kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

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

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka miškus su žeme ir iš-
sikirtimui. Atsiskaito iš karto. 
Gali būti nebrandus miškas.  
Tel. 8 605 42559

Perka medieną. Tel. 
+37060228830

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

„Ford Fiesta“, violetinė spalva, 
2008 m., TA iki 2023-01 m., vari-
klis – 1, 4 l, pirkta salone, vienas 
vairuotojas. Kaina – 2500 Eur, de-
rinama. Tel. 8 612 70213

Parduoda benzininį generatorių 
„HONDA ECMT 7000“, grandini-
nis pjūklas „STIHL MS 250“, drėlė 
„BOSCH GBH 2-26 DRE“, tel. 8 
611 76205

Automobilis „KIA Carnival“, 2002 
m., variklis – turbo dyzelis, 106 
kW, 2, 9 l, septynių vietų. Kreiptis 
tel. 8 606 17700 ir 8 (313) 45082

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

 „Škoda Octavia“, TA iki 2023 m., 
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m. 
Tel. 8 682 98506

Perka transporto priemones 
ir jų dalis

Nupirktų nereikalingą benzininį 
automobilį, gali būti nevažiuojan-
tis, iki 500 Eur. Tel. 8 627 21409 

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda bičių šeimas. Tel.  
8 646 88970

Parduoda vienerių metų ožką su 
pirmais ožiukais. Ožka 80 Eur, 
ožiukai (1 berniukas, 2 mergaitės) 
- po 20 Eur. Tel. 8 611 19982

Reikalinga

Reikalingas stogdengys ir apdaili-
ninkas vidaus bei išorės darbams 
atlikti. Tel. 8 648 06724

Ieško darbo

Prižiūri sodybas – du kartus 
per savaitę, atvažiuoja. Tel.  
8 692 44465

Vyras ieško darbo. Tel.  
8 638 10880

Dovanoja

Atiduoda išrinktą sekciją. Tel. 8 
600 17582

Dovanoja dėvėtą sofą-lovą, iš-
sivežti patiems. 8 617 40100 ir  
8 (313) 53647

Dingo

Gegužės 1 d., prie Gardino g. 88 
namo dingo raina katytė. Rea-
guoja į Pūkės vardą. Labai prašo-
me ją pamačiusius atsiliepti. Tel.  
8 656 82629

Reikalingas mineralinio vandens linijos pilstymo 
operatorius. Atlyginimas – nuo 730.00 Eur, galimi 

priedai. Teirautis tel. 8 695 01995.

Perka auksą, atsiskaito iš karto, gali atvykti.  
Tel. 8 685 04034

Pjauname žolę, smulkiname šakas.  
Kreiptis tel.8 615 77277
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