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Druskininkai kviečia švęsti vasarą

Į Nemuną išpiltas
biologinis preparatas
upinių mašalų
lervoms naikinti

2 psl.
Druskininkų poliklinika
atitinka itin aukštus
sveikatos priežiūros
paslaugų standartus

6 psl.
Po dvejų metų pertraukos pagaliau sugrįžta ir spalvinga, triukšminga, pašėlusiai linksma tradicinė teatralizuota Druskininkų kurorto vasaros pradžios šventinė eisena / Laimos Rekevičienės
nuotrauka

Pagaliau į Lietuvą atklydęs vasariškas oras, nors ir
su šiltu lietumi, visiems tapo
magnetu krautis krepšius ir
traukti ten, kur prasideda vasaros linksmybių sezonas. Ir
tikrai ne paslaptis, kad daugelio, ištroškusių poilsio ir
pramogų, keliai veda į Lietuvos Pietus – Druskininkų kurortą. Juk čia jau daugiau nei
dvidešimt metų paskutinį pavasario savaitgalį rengiama
tradicinė Druskininkų kurorto šventė, kviečianti kartu
pasitikti vasaros pradžią.
Druskininkiečiams ir miesto
svečiams parengta turininga,
vaizdinga, kaip niekada muzikali ir daug įspūdingų reginių
žadanti šventė.
„Pagaliau, kaip ir anksčiau,
vasarą pasitiksime linksmai ir
griausmingai! – džiaugsmo neslepia Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. – Tris dienas truksiančiai
šventei ruošiasi ne tik kultūros
darbuotojai, paruošę įspūdingą
Lietuvos muzikos scenos grandų koncertinę programą, bet ir
verslo atstovai. Džiugu, kad jie
jau pasirengę lankytojus ne tik
palepinti sveikatinimo programomis, grožiui ir poilsiui skirtomis procedūromis, gardžiais
valgiais, saldžiais desertais, turiningomis pažintinėmis ekskursijomis, kitomis pramogomis,
bet ir finansiškai prisideda prie
didžiausios metų šventės organizavimo.“

Šventės didžiuoju rėmėju tapo
konversijos projektas „Nemunas by CITUS“, prikeliantis legendinį to paties pavadinimo
kurorto sanatorijos kompleksą.
Jo bendrasavininkiai, verslininkai Mindaugas Vanagas ir Kęstas Gylys žadėjo, kad paskutinis
pastatas-vaiduoklis taps miesto
puošmena Druskininkų gyventojams bei svečiams ir sakė norintys į miesto šurmulį, šventes
įsitraukti kuo anksčiau. Šiandien darbai projekte „Nemunas
by CITUS“ jau prasidėję, o šalia atsidarys naujieji Druskininkų Kultūros ir kongresų rūmai,
kurie su atsinaujinančiu miesto parku sudarys patrauklų poilsio, kultūros bei pramogų traukos centrą.
Pradžioje – pašėlusiai linksma teatralizuota eisena
Po dvejų metų pertraukos pagaliau sugrįžta ir spalvinga,
triukšminga, pašėlusiai linksma
tradicinė teatralizuota Druskininkų kurorto vasaros pradžios
šventinė eisena! Eisena, kviečianti kiekvieną svečią keliauti kartu su kurorto įmonių, įstaigų, organizacijų, klubų, meno
mėgėjų kolektyvų nariais, šįkart
pasitiks širdingu pasisveikinimu
„Sveiki sugrįžę!”
„Pakvietėme visas Druskininkuose veikiančias įmones, įstaigas, nevyriausybines jaunimo,
senjorų, menininkų organizacijas, moterų, sporto, verslo klubus ruoštis šventinei eisenai,

prisistatyti skambiai, spalvotai
ir vaizdingai laisva tema, – sako
Druskininkų savivaldybės Turizmo, komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė. – Tikimės, kad ši ilgai laukta eisena taps nepakartojamu
Druskininkų reginiu, savo išradingumu prikaustys gausybės
žiūrovų dėmesį ir sukels audringas emocijas“.
Šventės pradžios akcentu eisena tapo dar 1998 metais. Pasak Druskininkų kultūros centro
direktorės Rimutės Viniarskaitės, tradicija didžiąsias metų
šventes pradėti spalvingomis
masinėmis eitynėmis nėra sovietinis reliktas, ji užgimė dar
Senovės Romoje.
„Žinoma, pirmųjų Druskinininkų kurorto šventės eisenų pagrindiniai dalyviai buvo meno
kolektyvai, šventės atlikėjai,
bet palaipsniui šventinė eisena
transformavosi, į ją įtraukta vietinė bendruomenė, – prisimena
direktorė. – Taip iš paprastos eisenos užgimė teatralizuotos eitynės, kažkiek turinčios fluxus
judėjimo apraiškų ir ryškų žaidybinį pradą, prisitaikančios ir
prie laikmečio aktualijų“.
Per tuos metus druskininkiečiai drąsiai ištarė esantys viena šeima, šoko rock’n’roll ritmu,
prisistatė ypač garsiai, skelbė,
kad Druskininkai – jėga, kvietė visus į kurortą, drauge pasitiko 220-ąjį miesto gimtadienį ir
2018-aisiais nusilenkė atkurtai
Lietuvai.

Muzika, šokiai ir pašėlusi
nuotaika – iki išnaktų
Visą ateinantį savaitgalį kurorto svečiai kviečiami pramogauti, mėgautis kultūriniais, muzikiniais ir kitais kurortinių paslaugų
malonumais bei rasti pačių įvairiausių veiklų – nuo meditacijos,
sporto gamtoje iki kūrybos ir patrakėliško tūso.
Du vakarus net dvejose – Pramogų aikštės ir Druskonio –
scenose laukia įspūdingi garsių
Lietuvos muzikos atlikėjų koncertai.
nukelta į 5

psl.

„Snow Arena“
panoraminiame
restorane – garsaus
virtuvės šefo Deivydo
Praspaliausko rengiama
gurmaniška vakarienė

7 psl.
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Druskininkų atsiradimo legendą įprasmins nauja skulptūra „Sūrutis“

susitiko su skulptūrą kuriančiu skulptoriumi Romualdu
Inčirausku ir aptarė idėjos
įgyvendinimą.
Praėjusiais metais asociacija
„Druskininkų klubas“ kreipėsi į
savivaldybę, siūlydama bendradarbiauti, įamžinant kurorto atsiradimo legendą. Pasak verslininkų, didžioji dauguma gausiai
lankomų pasaulio miestų jau se-

niai įamžinę vietovių atsiradimą
menančių legendų simbolius,
taigi ir Druskininkams reikėtų
įamžinti savo istoriją ir sukurti ją
simbolizuojančią skulptūrą „Sūrutis“.
„Ar žinote, kaip buvo atrasti Druskininkų gydomieji mineraliniai šaltiniai? Legenda sako,
kad pirmas stebuklingai pasveiko šlubuojantis arklys, išleistas
braidžioti po mineralinio vandens pelkę. Šeimininkas manė,
kad gyvulys ten pabaigs savo
dienas, o jis stebuklingai išgijo.
Žinoma, šiose apylinkėse gyvenę žmonės, dar kitaip vadinami druskininkais, garino druską
ir ja prekiavo, tačiau mineralinio
vandens savybių nebuvo atradę. Po stebuklingo arklio išgijimo ir vietiniai gyventojai, ir gydytojai, ir mokslininkai ėmė tyrinėti
mineralinį vandenį: jo savybes,
poveikį žmogaus organizmui ir
gydymo galimybes. Ypač išgarsėjo gydytojas Sūrutis, kurio pavardė ir dabar naudojama, kaip
mineralinio vandens gydomųjų savybių simbolis. Įsitikinus,
kad mineralinio vandens galios
– ne iš piršto laužtos, 1794 m.
birželio 20 d. Druskininkai buvo
paskelbti gydomąja vietove. Tikiu, kad šią Druskininkų istoriją žino daugelis. Tačiau iki šiol ji
nebuvo įamžinta. Todėl, sulaukę
verslo atstovų siūlymo įamžinti kurorto istoriją, neabejojome,
kad turime tai padaryti“, – sakė
meras R. Malinauskas.
Skulptūros idėja buvo pristatyta Turizmo tarybos atstovams,

verslininkams, kurorto gidams.
Visi įvertino jos istorinę vertę ir
pritarė, kad Druskininkai, kaip
vienas geriausių Europos mineralinių vandenų kurortas, turėtų
įprasminti savo istoriją ir vietovės atsiradimo legendą.
Į susitikimą savivaldybėje
skulptorius R. Inčirauskas atvežė skulptūros „Sūrutis“ maketą.
Šis delne telpantis modelis realiai virs daugiau kaip 2 metrų
aukščio skulptūra.
Susitikimo metu aptarta ir galima skulptūros pastatymo vie-

ta – ją statyti nuspręsta kurorto centre, šalia Vilniaus alėjos ir
M. K. Čiurlionio gatvės, priešais
bažnyčios skverą.
Susitikime akcentuota, kad
šalia skulptūros bus įrengta ir lentelė su QR kodu, kuris
leis visiems norintiems sužinoti Druskininkų atsiradimo legendą ir kitą kurorto istorijos informaciją.
Skulptoriaus
skaičiavimais,
skulptūros „Sūrutis“ gaminimo
darbai turėtų būti baigti dar šių
metų pabaigoje.

Į Nemuną ties Varviškės kaimu buvo išpiltas biologinis preparatas „VectoBac 12AS“
kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms naikinti / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Praėjusį penktadienį į Nemuną ties Varviškės kaimu
buvo išpiltas biologinis preparatas „VectoBac 12AS“
kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms naikinti. Mokslininkai dar nuo balandžio
stebėjo upinių mašalų lervų
išsivystymą Nemuno upėje
tam, kad preparato panaudojimas būtų maksimaliai veiksmingas.
Tai – pirmasis pylimas šiais
metais, antrasis pylimas, kuriuo siekiama sumažinti pasroviui upe iš biologiniu preparatu
neapdorotos Nemuno atkarpos atplaukusių lervučių gausumą, bus parinktas, atsižvelgus
į Gamtos tyrimų centro mokslininkų rekomendacijas. Iš viso
šiais metais į Nemuną bus išpilta 5,8 tūkst. litrų preparato mašalams naikinti.
Projekto įgyvendinimo vertė –
93 tūkst. eurų. Valstybė projektui vykdyti šiais metais skyrė 65
310 eurų dotaciją, likusias lėšas
lygiomis dalimis sumokėjo penkios Pietų Lietuvos savivaldybės: Druskininkų, Varėnos, Lazdijų ir Alytaus miesto bei rajono.
Šiemetis pavasaris – jau septintas, kai visas Dzūkijos regionas džiaugiasi atnaujinta upinių
mašalų naikinimo programa.
„Kai prieš daugiau kaip dešimtmetį buvo nutrauktas šios visam Dzūkijos regionui svarbios
programos finansavimas, pasekmes Pietų Lietuvoje gyvenantys ir dirbantys žmonės pajuto
labai greitai. Mašalų populiaci-

ja atsistatinėjo itin sparčiai – dėl
vadinamųjų moškių birželio mėnesį žmonės negalėdavo dirbti lauke, pavojus kildavo ir gyvuliams, apie pramogas ir poilsį
net nekalbu – būti lauke birželio
mėnesį tapdavo kančia. Džiaugiuosi, kad kartu su Savivaldybės taryba mums pavyko įrodyti
šios problemos mąstą ir šiandien galime džiaugtis pasiektais
rezultatais – sumažėjusia mašalų populiacija“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Pasak preparato pylimą stebėjusios Gamtos tyrimų cento Entomologijos laboratorijos
vadovės, vyresniosios mokslo
darbuotojos dr. Rasos Bernotienės, atnaujinus kraujasiurbių
upinių mašalų gausumo reguliavimo programą, jų lervų gausumas Nemune sparčiai mažėjo,
ypač pasiteisino preparato pylimas du kartus.
„Per pirmuosius penkis atnaujintos programos metus mašalų lervų gausumas sumažėjo 5
kartus. Pastaruosius metus jis
yra svyruojantis, maždaug nuo
20 iki 70 lervų vandens augalo kvadratiniame decimetre. Iki
preparato naudojimo tame pačiame plote būdavo daugiau
kaip keli šimtai lervų“, – sakė R.
Bernotienė.
Pasiteiravus, ar, tarkime, šaltas pavasaris, turi įtakos mašalų
kiekiui, dr. R. Bernotienė akcentavo, kad oro sąlygos turi įtaką
tik mašalų vystymosi greičiui ir
jų virtimo suaugėliais laikui.

Mašalų kiekį galima reguliuoti, naudojant biologinį preparatą, kurio pagrindą sudaro vabzdžiams patogeniškos bakterijos
Bacillus thuringiensis.
Druskininkų savivaldybė primena, kad 1999 metais Vyriausybė patvirtino upinių mašalų
reguliavimo programą, tačiau
2010-aisiais, panaikinus apskritis, buvo nutrauktas ir programos finansavimas. Nuo to laiko
Druskininkų savivaldybės taryba kiekvienais metais po keletą
kartų kreipdavosi į Vyriausybę,
Aplinkos ir Finansų ministerijas.
2012 metais, Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko
iniciatyva, Alytaus regiono plėtros taryboje buvo svarstytas
upinių mašalų naikinimo klausimas ir Tarybos vardu dėl šio
klausimo kreiptasi į Finansų ir
Aplinkos apsaugos ministerijas.
2015 metų pabaigoje LR Seimui priėmus Aplinkos apsaugos
rėmimo programos įstatymo pataisas, buvo sudaryta galimybė
skirti finansavimą kraujasiurbių
upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonėms.
Druskininkų savivaldybės vadovų ir specialistų pastangos,
kad visą Pietų Lietuvos regioną
kamuojanti kraujasiurbių mašalų problema būtų išspręsta, atsipirko – 2016 m., atnaujinus programą, biologinis preparatas
„VectoBac 12AS“ kraujasiurbių
upinių mašalų lervutėms naikinti vėl imtas pilti į Nemuną.

Delne telpantis skulptūros „Sūrutis“ modelis virs daugiau kaip 2 metrų aukščio skulptūra / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkuose planuojama pastatyti naują skulptūrą,
kuri įprasmins Druskininkų
kurorto atsiradimo legendą.
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, savivaldybės vadovai, administracijos
specialistai ir asociacijos
„Druskininkų klubas“ prezidentas Albertas Katilovskis

Skulptorius R. Inčirauskas (kairėje) į susitikimą savivaldybėje atvežė skulptūros „Sūrutis“ maketą / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Į Nemuną išpiltas biologinis preparatas upinių mašalų lervoms naikinti
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Restauruota skulptūra „Poilsis“
sugrįžo į Druskininkus

Kurorto šventė 2022
Automobilį palik čia
Nemokama stovėjimo aikštelė
Draudžiama įvažiuoti

Mokama stovėjimo aikštelė
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darbai apmokėti Druskininkų
savivaldybės biudžeto lėšomis.
Skulptūra „Poilsis“, sukurta
skulptoriaus Juozo Kėdainio,
Druskininkų gydyklų parką papuošė 1959 m.
J. Kėdainis – valstietiškos pasaulėjautos fiksuotojas, sugebėjęs įamžinti paprasto žmogaus
gyvenimą ir buitį. Skulptorius
savo kurtiems personažams suteikė minties ir jausmų tikrumą
bei įprasmino būtį, tarsi pagavo
kasdienybės akimirką.

V. Kudirkos g.

Praėjusį penktadienį į Druskininkų gydyklų parką sugrįžo skulptūra „Poilsis“, kuri
beveik prieš metus buvo nukelta ir išvežta restauruoti.
Visi skulptūros restauravimo
darbai buvo atlikti, vadovaujantis Restauravimo tarybos patvirtinta Konservavimo ir restauravimo darbų programa bei kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimą.
Darbų sąmata – daugiau kaip
12 tūkst. eurų. Restauravimo

V. Krėv
ė

g.

Į Druskininkų gydyklų parką sugrįžo skulptūra „Poilsis“ / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Autobusų papildomų reisų eismo tvarkaraščiai
Druskininkų kurorto šventės metu
AUTOBUSŲ PAPILDOMŲ REISŲ EISMO
TVARKARAŠČIAI DRUSKININKŲ KURORTO ŠVENTĖS
METU (2022 m. gegužės 28 d. šeštadienį)
MARŠRUTAS Nr. 2 „Laisvės aikštė – Viečiūnai“
LAISVĖS AIKŠTĖ

„AIDAS“

GRŪTAS

PAPARTIS

VIEČIŪNAI

23.15
00.15
01.10

23.17
00.17
01.12

23.45

23.50
00.40
01.35

23.52
00.42
01.37

AUTOBUSŲ PAPILDOMŲ REISŲ EISMO
TVARKARAŠČIAI DRUSKININKŲ KURORTO ŠVENTĖS
METU (2022 m. gegužės 27 d. penktadienį)
MARŠRUTAS Nr. 2 „Laisvės aikštė – Viečiūnai“
LAISVĖS AIKŠTĖ

„AIDAS“

GRŪTAS

PAPARTIS

VIEČIŪNAI

22.15
00.05
01.10

22.18
00.07
01.12

22.45

22.55
00.28
01.45

22.57
00.30
01.50

MARŠRUTAS Nr. 3 „Laisvės aikštė – Ratnyčia“
LAISVĖS AIKŠTĖ

„AIDAS“

RATNYČIA

22.10
00.05

22.12
00.07

22.30
00.25

MARŠRUTAS Nr. 3 „Laisvės aikštė – Ratnyčia“

JASKONYS

00.35

MARŠRUTAS Nr. 4 „Laisvės aikštė – Ateities“
LAISVĖS AIKŠTĖ

„AIDAS“

„ATEITIES“

22.25
00.10

22.30
00.12

22.50(išvyksta)
00.30

GAILIŪNAI

BALTAŠIŠKĖ

LAISVĖS AIKŠTĖ

20:15 (išvyksta)
20.35 (atvyksta)
22.35 (išvyksta)
22.40 (išvyksta)
00.35

20.05
20.43
22.25
22.55
00.25

19.53
19.45
21.05 (atvyksta) (išvyksta)
22.10 (išvyksta)
23.15 (atvyksta)
00.10 (išvyksta)

Išvyksta iš DRUSKININKŲ
(nuo Laisvės a. važiuoja M.K.Čiurlionio gatve)

Išvyksta iš LEIPALINGIO

00.05

00.30

„AIDAS“

RATNYČIA

JASKONYS

19.40
22.10
00.30

19.33
22.12
00.32

19.53
22.30
00.45

19.58
00.55

MARŠRUTAS Nr. 4 „Laisvės aikštė – Ateities“

MARŠRUTAS Nr. 5 „Gailiūnai - Baltašiškė - Laisvės aikštė - „Raigardas“

MARŠRUTAS „Druskininkai – Leipalingis“

LAISVĖS AIKŠTĖ

„RAIGARDAS“

LAISVĖS AIKŠTĖ

„AIDAS“

„ATEITIES“

22.25
23.10
00.35

22.30
23.12
00.37

22.50
23.30
00.50

MARŠRUTAS Nr. 5 „Gailiūnai - Baltašiškė - Laisvės aikštė - „Raigardas“
GAILIŪNAI

BALTAŠIŠKĖ

LAISVĖS AIKŠTĖ

21:30 (išvyksta)
22.40 (atvyksta)
22.40 (išvyksta)
00.55

21.40
22.25
22.55
00.45

21.55 (atvyksta)
22.10 (išvyksta)
23.15 (atvyksta)
00.30 (išvyksta)

MARŠRUTAS „Druskininkai – Leipalingis“
Išvyksta iš DRUSKININKŲ (nuo Laisvės a.
važiuoja M.K.Čiurlionio gatve)

Išvyksta iš LEIPALINGIO

00.30

00.55
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Atkelta iš 1 psl.

Kurorto šventės eisena visuomet sulaukia didelio renginio dalyvių ir žiūrovų dėmesio /
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Muzikos šventė įsibėgės kartu su ilgaplaukių gitaristų grupe
„Garbanotas“ – viena iš tų jaunų ir ambicingų grupių, per pastaruosius keletą metų iškilusių
Lietuvos roko ir alternatyvioje
scenoje, trokštanti, kad klausantis jų muzikos, galva būtų arčiau
dangaus. Psichodeline dvasia
persunkti kūriniai jau užkariavo
tiek jaunų hipsterių, tiek žilstelėjusių bliuzo festivalių klausytojų
širdis. Penkių dzūkų atstovaujama lietuvių roko grupė „Sidabro“
atsineš šėliones scenoje, pozityvą, dūksmą ir kvailiojimą, priversiančius žiūrovus judėti, judėti ir dar kartą judėti!
Keturgubo smūgio freestyle‘o
tandemo „Freestarz“ rečitatyvo
meistrai Banginis ir Jama savo
mintis scenoje dėstys be jokio pasiruošimo, DJ‘ai Mamania, G&G plokštelių braižytojas,
ir Swix‘as spontaniškai parinks
hip-hopo instrumentalus. Devyni pažėlę vyrukai – „Mood Sellers“, arba „nuotaikos pardavė-

jai“, – tikri orkestro pankai. Vien
tik pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais jie surengs
tokią gerą diskoteką ir sukurs
crazy supermegacool nuotaiką,
kad abejingų neliks – ar klausytojui būtų 9, ar 99 metai. Pasaulio piliečiai „Despotin Fam“
kvies hiphopo kultūros gerbėjus, o šėlti po vidurnakčio –
Leon Somov DJ Set, DJ Mamania ir Roe Deers.
Koncertinių vakarų kulminacija taps mylimiausių atlikėjų – vis
naujais hitais nenustojančio stebinti Justino Jaručio, geriausius
visų laikų pasaulinius ir lietuviškus hitus atliksiančio Martyno
Kavaliausko, tik gyvai grojančio „Baltojo kiro“ pasirodymai.
O dviejų muzikos asų – Algirdo Kaušpėdo ir Viktoro Diawaros – duetas „KanDIs“ originalių
tekstų ir elektroninės muzikos
deriniu žada sukurti nedalomą valandos potyrį, sustiprintą efektingu šviesų ir vizualinių
projekcijų šou.

Šeštadienio vakarą Pramogų aikštės scenoje aukščiausia
nata suskambės elegantiškosios Monikos Liu pasirodymas,
lydimas šviesų, lazerių ir vizualizacijų šou, kurį druskininkiečiams ir miesto svečiams už
buvimą kartu dovanos „Eglės
sanatorija“, šiais metais švenčianti 50-ies metų jubiliejų kartu su visa Druskininkų bendruomene. Nėra abejonių, kad šis
pasirodymas sukels tikrą muzikos ir jausmų audrą.
Ir tai tik dalis to, ką galėsite išgirsti ir pamatyti šventės metu.
Jūsų lauks grupė „Katarsis“, kurianti dark alternative, post punk
muziką ir žadanti kiekvienam
norinčiam patirti išsivalymą, o
galbūt net ir visišką ekstazę,
jaunosios kartos dainų autorius ir atlikėjas Lukas Pilkauskas, roko undinėlės ar net pelkių vandos ir raganos ant gitarų
„shishi“, dvidešimt devyniomis
stygomis ir balsu jautrų folkloro,
soul apklotą audžianti Jausmė,
druskininkiečio Rimanto Žaldoko alternatyvios pop-rock muzikos projektas IAMREY.
Kaip supratote, iki išnaktų galėsite klausyti, mėgautis muzika, dūkti, šokti ir šėlti kaip anksčiau!
Meditacija ir sulėtėjęs laikas
– gamtos oazėje
Visi žino, kad Druskininkuose
gamta pati savaime turi magišką galią, netgi nieko neveikiant ji
pailsina ir kūną, ir protą. O jeigu
dar įsitrauki į gausybę aktyviam
laisvalaikiui skirtų veiklų ir pramogų, tai net kelios valandos,
praleistos K. Dineikos sveikatingumo parke – tikroje gamtos
oazėje – prilygsta visavertėms
trumpoms atostogoms.
Po aukštaūgėmis pušimis įsikūrusioje scenoje liesis kitokio
pobūdžio muzika, Druskininkuose turinti nemažai gerbėjų. Čia
vyks folkloro festivalio “Skamba skamba kankliai” svečių koncertas. Net keturi ansambliai –
„Banga“ (Latvija), „Diabubu“
(Lenkija), „Noringe“ (Norvegija) ir moterų grupė iš Ukrainos
„Babskyj kozačok“,
pristatysianti plačią ukrainiečių moterų
muzikinio skonio paletę, – pa-

rengė skirtingo muzikinio turinio
ir stiliaus pasirodymus, žadančius malonių netikėtumų ir gerų
emocijų.
Du ankstyvus savaitgalio rytus
išjudinti kūną ir pasiruošti artėjančioms linksmybėms kviesime į sporto salę gamtoje. Rytinė
mankšta kartu su prabudusiais
paukščiais ir lengvu pušų šnarėjimu, kūno ištempimas, pasirąžymas iš širdies, aktyvus viso
kūno išjudinimas – tikra šventė
Jūsų kūnui ir protui. Šeštadienį
mėgėjų pasportuoti lauks rytinė
joga su Luku, kiek vėliau – treniruotė TABATA, na, o sekmadienio rytą – itin druskininkiečių pamilta gongų terapija su R.
Binkausku, nutiesianti kelią į ramybę ir harmoniją.
Pilnatvės pojūtis – suaugusiems ir vaikams
Nemuno krantinėje tradiciškai
įsikurs linksma ir spalvinga pramogų vaikams zona. Čia duris
atvers nepaprasta mokslinė laboratorija, kurioje ne tik bus galima stebėti efektingus virsmus
ir nepaprastus stebuklus, bet ir
patiems pasijusti tikrais mokslininkais ir dalyvauti eksperimentuose intriguojančiais pavadinimais „Ugnis rankoje“, „Ledinis
kvėpavimas“, „Bananas-paltukas“ ir kiti.
Atviro rato aktoriai šeimas su
vaikučiais pakvies į spektaklį
„Senelės pasaka“, kuris primins
tikėjimą paprastais stebuklais.
Čia kiekvienas galės virsti kuo
panorėjęs, improvizuoti ir atverti
vartus į paslaptingą ir nuotaikingą pasakos pasaulį. Tereikia nebijoti kurti ir žaisti kartu.
Ir tai dar ne visos pramogos!
Vilniaus alėjoje ir pėsčiųjų takuose įsikūrę amatininkai ir prekiautojai siūlys įsigyti malonių
smulkmenų ar skanumynų. Ekskursijų gidai pasirengę atskleisti daugybę neįtikėtinų faktų apie
Druskininkus, tarkim, kodėl 19
a. Ratnyčios gaidžiai giedojo dviejose gubernijose, ir pakviesti į ką tik duris atvėrusią
medžio drožinių studiją-galeriją
„Dzub Dzub“ pasigrožėti „šventukais“, paukštukais, koplytstulpiais ir panašiai.
Jaukią valandą praleisti bun-

dančioje Druskininkų gamtoje,
pašnekėti apie kurorto praeitį
ir dabartį, paskanauti Dainavos
krašto gardžių užkandžių ir gėrimų į Pavasario pikniką prie Vijūnėlės tvenkinio pakvies gidė Lilijana Stepanovienė.
Meno gerbėjų laukia parodos
Druskininkų miesto muziejuje,
M. K. Čiurlionio namuose-galerijoje ir amatų centre „Menų kalvė“.
Priimti svečius ruošiasi „Grand
Spa Lietuva“, „Mineral SPA
Draugystė“ ir kitos poilsio, sveikatinimo bei grožio paslaugas teikiančios įstaigos, stalus
lauko terasose dengia picerija „Sicilija“, restoranas „Etno
Dvaras“, kitos kavinės ir restoranai, desertus kepa kepyklėlė „Boulangerie“, pramogų paletę visai šeimai siūlo šeimos
pramogų parkas „O kas čia?“,
dviratininkams atnaujinti maršrutai ir parengti kelionių po apylinkes maršrutai.
Kaip visada, Druskininkuose visi renginiai – nemokami!
Tad kviečiame planuoti poilsio ir
pramogų savaitgalį geriausiame
kurorte, laukiame svečių ir esame pasirengę juos priimti svetingai ir širdingai.
Ramunė Tarandė, DKC
reklamos ir komunikacijos
vyriausioji specialistė
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Druskininkų poliklinika atitinka itin aukštus sveikatos priežiūros
paslaugų standartus

Druskininkų PSPC vadovai džiaugiasi, kad poliklinika yra pirmoji Druskininkų sveikatos
priežiūros įstaiga bei antroji Alytaus regione, kuri yra akredituota šeimos medicinos paslaugoms teikti / Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

Druskininkų PSPC pastangos
siekti aukščiausios paslaugų
kokybės sulaukė tinkamo įvertinimo – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba prie Sveikatos apsau-

gos ministerijos gegužės 16 d.
patvirtino, kad VšĮ Druskininkų PSPC yra akredituota šeimos medicinos paslaugai. Tai
– istorinė diena poliklinikai, jos
darbuotojams ir pacientams.

Mūsų savivaldybės poliklinika
yra pirmoji Druskininkų sveikatos priežiūros įstaiga bei antroji Alytaus regione, kuri yra
akredituota šeimos medicinos
paslaugoms teikti.
Šiuo metu visos šalyje veikiančios gydymo įstaigos privalo turėti
licencijas. Tai reiškia, kad jos privalo atitikti saugą užtikrinančius
minimalius savo veiklos reikalavimus. Tuo tarpu gydymo įstaigų
akreditavimas – tai išorinis kokybės vertinimas, kurio metu Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT)
pripažįsta, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka itin aukštus sveikatos priežiūros paslaugų
standartus.
„Poliklinikai akreditavimas yra
labai svarbus įvertinimas, ilgalaikio komandinio darbo rezultatas.
Akredituotos įstaigos vardas suteikiamas ne lengvai ir tik toms įstaigoms, kurios yra pasiekusios
aukštų paslaugų teikimo standartų pagal įvairius kriterijus. Trumpai tariant, tai rodo, kad įstaigoje
yra pastebimai aukštesni nei baziniai kokybės reikalavimai, kuriuos
privaloma atitikti, norint gauti
sveikatos paslaugų teikimo licenciją. VASPVT vertinimas buvo labai griežtas, ir po viso šio proceso
drąsiai galiu teigti, kad mūsų įstaigos personalas teikia kokybišką

medicininę pagalbą, rūpinasi pacientų gerove ir užtikrina, kad paslaugos būtų suteiktos laiku. Be
to, geriausiai įvertintoms gydymo
įstaigoms didėja finansavimas,
todėl tai dar buvo dar vienas paskatinimas, dėl kurio verta siekti
šio tikslo“, – įvertinimu džiaugiasi VšĮ Druskininkų PSPC direktorė Eglė Matienė.
VšĮ Druskininkų PSPC direktoriaus pavaduotojo medicinai
Jono Stankevičiaus teigimu, Šeimos medicinos paslaugų akreditacija – svarbus įvertinimas visai Druskininkų PSPC komandai:
„Siekiant šio statuso, įdėta daug
kruopštaus ir dažnai nematomo
darbo, kuris pasiteisino. Ši akreditacija – tai pripažinimas ir įvertinimas, kuriuo didžiuojamės.“
Jis sakė, kad visas akreditavimo
procesas, įskaitant pasiruošimą,
užtruko apie 2 metus, o procesą
stabdė užsitęsusi pandemija. Per
dvejus metus buvo daugybė susirinkimų, mokymų, parengta ir atnaujinta apie 80 tvarkos aprašų.
Darbuotojams organizuoti mokymai, kaip teisės aktus įgyvendinti praktikoje, pagerinti darbo procesus, darbo kokybę, intensyviai
susirašinėta su akreditavimo tarnybos specialistais, atlikti ekspertų vertinimai vietoje.
Siekiant gauti šeimos medicinos paslaugų akreditaciją, šių

metų balandžio mėnesį Druskininkų PSPC buvo vertinama specialios ekspertų komisijos. Poliklinika buvo vertinama, ekspertams
stebint paslaugų teikimo procesą,
bendraujant su pacientais, medicinos personalu, administracijos
atstovais, apžiūrint patalpas, medicininę įrangą, analizuojant įstaigos dokumentus.
„Vertinimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas pacientų
sveikatos stebėsenai, patekimui
pas šeimos gydytoją, prevencinių programų įgyvendinimui, informacinių technologijų taikymui.
Tinkamai valdoma sveikatos informacija, įgyvendinta pacientų teisių žalos politika, infekcijų
kontrolė, vidaus medicinos audito
veikla leidžia PSPC pacientams
jaustis saugiai“, – teigia poliklinikos direktorė.
E. Matienė džiaugiasi darniu
savo kolegų darbu siekiant užsibrėžto tikslo: „Pradėjus vadovauti
Druskininkų PSPC, vienas iš pagrindinių mano siekių buvo tapti
akredituota įstaiga. Kartu su komanda šį tikslą pasiekėme. Noriu
padėkoti visai Druskininkų PSPC
darbuotojams už supratingumą,
bendrą darbą, už kiekvieno indėlį siekiant įstaigos akreditacijos.
Šis įgyvendintas tikslas dar labiau
motyvuoja visus dirbti ir stengtis
vardan pacientų sveikatos.“

Druskininkuose įsikūrusios Ukrainos karo pabėgėlės džiaugiasi
kiekvienu išmoktu lietuvišku žodžiu

Ukrainiečiai nuo kovo lanko Druskininkų švietimo centre organizuojamus lietuvių kalbos
kursus / Laimos Rekevičienės nuotraukos

„Kai atvykome į Lietuvą, net
nežinojome, ką reiškia „Laba
diena“, dabar jau pradedame
suprasti, ką tarpusavyje kalba lietuviai“, – atviravo lietuvių kalbos kursus lankančios
ukrainietės, laikiną ramybę
nuo karo suradusios Druskininkuose.
Daugiau nei šešios dešimtys ukrainiečių nuo kovo lanko
Druskininkų švietimo centre
organizuojamus lietuvių kalbos kursus, su pabėgėliais dirba šeši pedagogai. Nors kursų
lankytojos pripažįsta, kad lietuvių kalbos gramatika yra kietas riešutėlis, tačiau džiaugiasi, jog po truputį pradeda šią
kalbą suprasti.
Ne tik kalbos, bet ir socializacijos kursai
Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis savaitraščiui „Mano Druskininkai“

sakė, kad lietuvių kalbos kursus
dabar lanko 64 žmonės, sudarytos šešios grupės, renkama septinta: „Ukrainiečiai labai aktyviai
lanko pamokas, džiaugiasi, kad
jiems pavyksta kai ką suprasti lietuviškai. Bendraudami su lietuviais, jie nori mažiau kalbėti rusiškai, stengiasi nors keletą frazių
ištarti lietuviškai.“
V. Gintutis pasakojo, kad tiems
kursų lankytojams, kurie dirba
ir darbe bendrauja su lietuviais,
lengviau sekasi įveikti mūsų kalbos „rifus“. Lietuvių kalbos kursus
Švietimo centre lanko ir aukštąjį
išsimokslinimą turintys ukrainiečiai, kurie stengiasi greičiau išmokti lietuvių kalbą, kad pas mus
gautų jų kvalifikaciją atitinkančius
darbus
„Visi nori namo. Žmonės tikisi,
kad iki vasaros pabaigos jiems
pavyks sugrįžti į Ukrainą ir išsivežti pačius gražiausius prisiminimus apie šiuos kursus. Manau,

kad tai – ne tik lietuvių kalbos, bet
ir socializacijos kursai. Žmonės
bendrauja tarpusavyje, su mokytojais, čia gerai praleidžia laiką, o
tuo pačiu, ko gero, kiek užsimiršta savo rūpesčius bei problemas.
Mes manome, kad šie kursai – labai geras dalykas, kurį mes vieni iš pirmųjų pradėjome“, – sakė
V. Gintutis.
Organizuoti lietuvių kalbos kursus Švietimo centras pasiūlė iškart, kai tik į Druskininkus atvyko
pirmieji pabėgėliai iš Ukrainos, o
Druskininkų savivaldybė šią idėją palaikė. Anot V. Gintučio, birželio viduryje pirmosios dvi grupės,
kurios buvo suformuotos kovą,
užbaigs pirmąjį mokymosi ciklą:
„Tikimės, kad tie žmonės, kurių
namai sugriauti ar teritorijos okupuotos, gali ilgesniam laikui likti Lietuvoje, čia susirasti nuolatinį darbą. Jiems rudenį ketiname
organizuoti aukštesnės pakopos
kursus.“
Džiaugiasi ukrainiečių nuoširdumu
Ukrainiečius lietuvių kalbos mokytojas Jonas Stočkus sakė, kad
yra rytinės ir vakarinės besimokančiųjų lietuviškai grupės: vieni
mokosi nuo 10 ryto, kiti – nuo 18
val., kai sugrįžta po darbų. Pedagogo žodžiais, ukrainietės labai
noriai mokosi lietuvių kalbos, nes
nežino, kiek laiko čia dar gyvens,
jos supranta, kad, neturint lietuvių
kalbos pradmenų, ilgiau čia pasilikti būtų sudėtinga.
„Ukrainiečiai noriai mokosi, jie
– labai nuoširdūs žmonės, man
su jais labai malonu dirbti. Stengiasi išmokti lietuvių kalbos, nes
supranta – dirbant, reikia mokėti mūsų kalbą. Ji svarbi ir dėl pačių patogumo – gera suprasti, ką

kalba aplinkiniai. Tai – didžiausia
motyvacija. Kartu mokomės ne tik
šnekamosios kalbos, bet ir gramatikos, kad kursų dalyvės galėtų
taisyklingai suformuluoti sakinį“, –
pasakojo mokytojas J. Stočkus.
Išmokti lietuvių kalbą –-rimtas iššūkis
„Mano Druskininkai“ žurnalistai pakalbino ir iš Ukrainos atvykusias lietuvių kalbos kursų lankytojas.
Hana iš Kijevo: „Man yra daug
tekę bendrauti su lietuviais, tačiau
tarpusavyje kalbėjomės ukrainietiškai. Lietuvių kalbos mokslai
man sekasi neblogai, lietuvių ir
ukrainiečių kalbos yra iš tos pačios indoeuropiečių kalbų šeimos, todėl yra nemažai panašiai
skambančių žodžių. Lietuvių kalbos gramatika yra sunki. Taip pat
nelengva ir tai, kad, mokantis, reikia vartoti tris kalbas – ukrainiečių, rusų ir lietuvių. Iš esmės, jei
kas lėtai kalba lietuviškai, daug ką
galiu suprasti“.
Irina iš Kijevo: „Lietuvių kalbą išmokti – nemažas iššūkis.
Kai atvažiavome kovą į Lietuvą,
nežinojome net kaip pasisveikinti lietuviškai, nebuvome pasirengę mokytis šios kalbos. Jūsų
kalbos gramatika tikrai sudėtinga, prieš tai mokiausi lenkų kalbos, buvo daug lengviau. Lietuviškai suprantu atskirus žodžius,
man lengviau skaityti nei kalbėti.
Mokytis kalbėti ir rašyti lietuviškai
– sudėtinga, bet įdomu. Man labai
patinka Druskininkuose, čia puiki gamta, gražus kurortas. Apie
jūsų miestą anksčiau nieko nežinojome, dabar jis mums tapo maloniu atradimu. Čia gera, bet vis
tiek tikimės kuo greičiau sugrįžti
namo“.

Ina iš Irpynės: „Kai išmokstu
naują lietuvišką žodį, labai džiaugiuosi. Kadangi dirbu Viečiūnų
siuvimo ceche, tai mokytis lietuvių kalbos turiu nedaug laiko. Gerai, kad darbe dėl kalbos nekyla
jokių problemų, mes su bendradarbiais vieni kitus suprantame“.
Ala iš Bučos: „Jau moku atskirus žodžius, pradedu suprasti
ir kai kuriuos sakinius. Tai mane
džiugina. Vaikams ir jaunimui
lietuvių kalbą išmokti lengviau,
mano sūnus per kelias savaites
nemažai lietuviškai išmoko, jis su
bendraamžiais iš Druskininkų susikalba – jie supranta rusiškai, o
jis šiek tiek išmoko lietuviškai“.
Irina iš Odesos: „Kadangi prieš
keturis dešimtmečius kurį laiką
gyvenau Lietuvoje, lietuviškai beveik viską suprantu. Gyvendama
Ukrainoje, buvau primiršusi lietuvių kalbą, tačiau dabar, kai vėl čia
esu, pradedu įgūdžius atgaminti. Mano dukra ir žentas – kariškiai, jie liko Ukrainoje, negali palikti savo šalies. Ten liko ir dar
du mano sūnūs. Dirbu vienoje iš
Druskininkų degalinių, dėl kalbos
nekyla problemų – suprantu lietuviškai, o tie, su kuriais bendrauju,
moka rusiškai“.
Viktorija iš Dnipro: „Aš Lietuvoje nuo kovo 14 dienos, iki šiol
dirbu Ukrainoje, nuotoliniu būdu.
Man įdomu mokytis lietuvių kalbos – labai sudėtinga gramatika,
žodžius įsiminti šiek tiek paprasčiau. Mano anūkui lietuvių kalba
seksi daug lengviau, jis jau išmoko lietuviškų skaičių pavadinimus
nuo 1 iki 20, taip pat nemažai lietuviškų žodžių“.
Parengta pagal Druskininkų
švietimo centro informaciją
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„Snow Arena“ panoraminiame restorane – garsaus virtuvės šefo
Deivydo Praspaliausko rengiama gurmaniška vakarienė
barą ir į mūsų – aukščiausiai
Druskininkuose – esantį „Aero
gallery“.
Kūrybai ir eksperimentams virtuvėje tikrai buvo daug erdvės.
Aš galėjau kurti, o mane pakvietęs Stanislovas buvo puikus vadovas, kuris, žinoma, stengėsi
sužiūrėti, kad aš „nenugrybaučiau“... Juk man tada buvo vos
23 metai...
Tada prisiimti atsakomybę
man buvo rimtas iššūkis, nors
tuo metu apie tai negalvojau –
buvo įdomu tai, kas vyksta čia
ir dabar, norėjosi kurti taip, kaip
aš noriu. Žinoma, jeigu dabar
kas nors pasiūlytų čia dirbti, turbūt viską daryčiau kitaip... Juk
praėjo daug metų, aš pats viduje irgi pasikeičiau.

Į Druskininkuose veikiančio panoraminio restorano erdves vienam vakarui persikels ne kartą geriausiu Lietuvos šefu išrinkto D. Praspaliausko restoranas „Amandus“ – lankytojų laukia degustacinė vakarienė, kurios atmosfera, neabejojama, nepaliks abejingų / Julios
Lutsenko nuotrauka

Gera žinia maisto gurmanams – birželio 7 dieną į
Druskininkuose
veikiančio
panoraminio restorano erdves vienam vakarui persikels ne kartą geriausiu Lietuvos šefu išrinkto Deivydo
Praspaliausko
restoranas
„Amandus“. Lankytojai bus
pakviesti į degustacinę vakarienę, kurios atmosfera, neabejojama, nepaliks abejingų.
Kaip sako pats Deivydas,
jam svarbu gaminti ne tik skaniai, bet ir įdomiai, o restorano „Amandus“ virtuvė yra ta
vieta, kurioje jis pritaiko savo
žinias, patirtį, improvizuoja ir
kuria tokią virtuvę, kuri patinka jam ir labiausiai džiugina
svečius.
Todėl kiekvienas, vertinantis kokybiškus restoranus
ir skanų maistą, žino D. Praspaliausko vardą. Tačiau mažai kas girdėjo, kad savo,
kaip virtuvės šefo karjerą, jis
pradėjo būtent Druskininkų
„Aero gallery“ restorane, čia
pelnė lankytojų meilę ir pripažinimą.
– Kokie likimo vėjai Jus atvedė į Druskininkus ir į „Aero
gallery“ restoraną?
– 2010 metais iš Danijos, kur
tuo metu gyvenau, sugrįžau į
Lietuvą sudalyvauti geriausio
Lietuvos virėjo konkurse. Tame
konkurse laimėjau visus įmanomus apdovanojimus ir jau kitą
dieną išskridau atgal, bet galvoje jau ėmė suktis mintys, kad
reikėtų sugrįžti į Lietuvą. Žinoma, reikėjo pabaigti mokslus ir
darbus Danijoje, bet po pusmečio jau buvau Lietuvoje. Norėjosi save išbandyti čia, juk buvau pripažintas geriausiu šalies
virėju. Bet nebuvo viskas taip
gražu, kaip tikėjausi. Niekas išskėstomis rankomis manęs čia
nelaukė...
Tada suvokiau, kad yra ir konkurencija, ir restoranų vadovai
čia kitokio tipo, nei aš buvau
įpratęs Danijoje.
Ten visi daugiau bendradarbiauja. Gal todėl, kad ir žmonių

srautai didesni. Jeigu, tarkime,
kuriame restorane nebėra vietos, šefas tikrai rekomenduos
kitą gerą restoraną, kad klientas liktų patenkintas. Pas mus,
deja, kitaip...
Grįžęs į Lietuvą, pirmiausia
užsiėmiau mokymais, o darbo
pasiūlymų nesulaukiau. Ir tuo
metu vienas iš Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos vadovų Stanislav
Kizinevič, dirbęs prie Druskininkų „Snow arenoje“ įrenginėjamo
restorano „Aero gallery“ projekto, pasiūlė prisijungti.
Ši mintis sudomino. Žinoma,
reikėjo pasiryžti palikti Vilnių –
juk buvau neseniai ten sugrįžęs
ir bandžiau ten įsikurti. Bet atvažiavau į Druskininkus, pamačiau
atvirą virtuvę – tuo metu Lietuvoje to dar nebuvo – ir supratau, kad būtent čia galiu realizuoti savo gebėjimus bei idėjas.
Tada net apie atlygį negalvojau
– buvo tiesiog labai įdomu.
– Kaip čia sekėsi dirbti, kokios patirties čia įgijote?
– Nustebino tuomet pati „Snow
Arena“ – didelis slidinėjimo
kompleksas su didele maitinimo paslaugų dalimi – didžiausia, kokią iki tol teko matyti.
Ir čia pirmą kartą įgijau vadovavimo patirties. Teko atidaryti naują restoraną, sukurti jam
meniu. Buvau atsakingas už
kiekvieną patiekalą.
O jeigu maistas kiek neįprastas, įdomesnis, iš karto atsiranda daug klaustukų. Yra produktų, kurie arba labai pamėgstami,
arba nekenčiami. O jeigu, tarkime, žuvis arba jūros gėrybės
neprižiūrimos iki galo tvarkingai, jos gali būti net pavojingos
žmogaus sveikatai. O kur dar
įvairios alergijos, apie kurias
tik neseniai pradėta kalbėti...
Dabar restoranų lankytojai jau
žino, kad yra alergiški, taigi gali
įspėti, ko nevalgo, kokių produktų nesiūlyti.
– Ar prisimenate patiekalus, kuriuos pirmą kartą pagaminote „Aero gallery“ res-

torane, kurie tuo metu buvo
neįprasti ir lietuviams dar nematyti?
– Savo restoranų meniu aš
keičiu labai dažnai, taigi patiekalai nuolat atnaujinami. Nelabai yra šansų, kad kuris nors
liktų ilgesniam laikui visiškai nemodifikuotas.
Bet iki šiol prisimenu vieną iš
pirmųjų Druskininkuose sukurtų
patiekalų – jūrų šukutes su pastarnokais. Tai buvo patiekalas,
per kurį prisijaukinau savo svečius, kurie iš iki šiol yra lojalūs
lankytojai bet kuriame restorane, kuriame aš dirbu.
„Aero gallery“ Lietuvoje buvo
vienintelis ne mano nuosavas
restoranas. Bet nuo jo viskas
prasidėjo. Pamenu, būtent šiame restorane tuo mano jau minėtu jūrų šukučių patiekalu sudominau vieną berniuką, kuris
tuo metu sakėsi nevalgantis jūros gėrybių. Sakiau – duok tu
man pabandyti, o jis atšovė –
„Kas, jeigu man patiks?“ Sakiau
– mes šoksime ant snieglenčių
ir leisimės nuo „Snow Arena“
kalno. Ir ką – turėjau leistis, vilkėdamas virėjo švarką, nes vaikinukui patiekalas patiko. Ir štai
visai neseniai į mano restoraną Vilniuje šis vaikinas atsivedė
savo pirmąją panelę, nes prisimena „Aero gallery“ patirtą nuotykį ir skanų tuomet ragautą valgį.
Džiaugiuosi, kad restoranuose
sulaukiu apie 20 nuolatinių svečių, kuriems ne tik ranką galiu
paspausti, pasodinti prie stalelio, bet ir jaučiu artimą ryšį, susitinku su jais ir po darbo.
– Ar „Aero gallery“ turėjote
daug erdvės saviraiškai?
– Man labai smagu, kad šiame restorane ne tik buvo galima gėrėtis jį supančiais miškais
ir jausti laisvę. Matydavau ir slidinėjimo areną, žmones, kurie atvyksta pramogauti ir užsuka į restoraną paragauti mano
gaminamų patiekalų. Norėjosi
juos nustebinti. Šiame komplekse buvo galima užsukti į greito
maisto restoraną, piceriją, ledo

– Jus ir dabar dažnokai galima pamatyti ir Druskininkuose.
– Tikrai leidžiame daug laiko Druskininkuose, čia ilgesniam laikui išsinuomojome butą.
Prieš daugiau nei metus atvykome kelioms dienoms, bet mus
čia taip patiko, kad nusprendėme likti trims savaitėms. O per
tas tris savaites sumanėme, kad
mus reikia išsinuomoti butą, kad
turėtume vietą bet kada čia atvažiuoti.
– Kuo Jus sužavėjo Druskininkai?
– Druskininkai man – pabėgimo iš didmiesčio, emocinio ir fizinio būvio terapijos vieta. Čia
patiriame daugybę gerų emocijų. Atvažiuoji, nueini į gydyklos
„Sveikatos ratą“, „susitvarkai“
save ir vėl gali grįžti prie įprastų
darbų. Nuo to laiko, kai su šeima atvažiavome pirmą kartą,
čia pajutome labai gerą aurą.
Atvažiavome su maža dukryte ir iš karto įvertinome, kad, išėjus pasivaikščioti po mišką, ji
miega visas tris valandas. Kas
gali būti geriau! Čia, pasikeisdami su žmona, galime eiti į procedūras, mėgautis gamta.
Buvo laikas, kai aš porą mėnesių iš Druskininkų kasdien važinėjau į darbą Vilniuje. Ir man
tai nebuvo problema. Net jei po
darbų grįždavau antrą valandą
nakties. Pastebėjote, kad aš sakau – grįždavau namo į Druskininkus? Beje, tada mūsų šeima į
kurortą atvyko su visa savo „palyda“ – šunimis ir katinais.
Žinoma, tada nelikome nepastebėti, ir restoranų pasaulis kiek sunerimo – ką čia veikia Deivydas? Nejaugi atidarys
čia restoraną? Bet, pamatę, kad
nieko nesiruošiu čia daryti, nurimo...
Nes mes su žmona apsisprendėme, kad Druskininkai mums –
ne darbo vieta, o ramybės oazė,
gerų emocijų šaltinis.
– Bet birželio 7 dieną vis dėlto maisto gurmanus pakviesite į restorane „Aero gallery“ rengiamą degustacinę
vakarienę
– Viskas prasidėjo nuo to, kad
į „Amandus“ vakarienės kartą
užsuko į Lietuvą gyventi sugrįžę architektas ir dizainerė. Su-

laukę, kol išeis paskutiniai lankytojai, pasiūlė pakeisti mano
restorano interjerą taip, kad jis
labiau atitiktų mano esybę. Priėjome prie išvados, kad vasarą
turiu uždaryti restoraną atnaujinimui. Taigi visą mėnesį restoranas nedirbs, ir mes turėsime
laisvo laiko.
Man tiek laisvo laiko kiek per
daug – trūks veiklos. Todėl sumaniau, kad po poros savaičių,
kai visas kolektyvas paatostogaus, galėtume aplankyti kitus
miestus, kitas šalis. Viskas susidėliojo taip, kad šįkart kas antrą dieną išvažiuojamąsias restorano degustacines vakarienes
rengsime Lietuvoje ir Latvijoje.
O pirmoji iš jų birželio 7 dieną bus Druskininkų „Aero gallery“ – restorane, kuriame aš ir
pradėjau savo karjerą Lietuvoje. Čia buvo pirmoji darbo vieta, čia sutikau savo pirmuosius
svečius. Man smalsu pamatyti,
kokias galimybes šiandien siūlo
šis restoranas.
Mano tikslas – vienam vakarui
šį restoraną paversti „Amandus“
namais. Atvažiuosiu su visu
savo virtuvės kolektyvu, someljė, prie maisto derinsime atitinkamus gėrimus. Kiekvienam
svečiui bus pristatyti visi patiekalai. Meniu bus galima rasti
per 10-12 metų sukurtų geriausių patiekalų, kurie turi savo istoriją. Bus nemažai ir iš Danijos
atsivežtų, ir moderniosios Lietuvos virtuvės valgių.
– Ar čia bus galima paragauti ir garsiųjų jūros šukučių su
pastarnokais?
– Aš dar labai rimtai apie tai
pagalvosiu, nes tai būtų labai
graži istorijos sąsaja su Druskininkais. Man atrodo, kad tikrai
reikėtų.
– Kiek žmonių galės mėgautis Jūsų rengiama vakariene?
– Planuojame vakarienę 44
asmenims, taigi vietų skaičius
tikrai ribotas. Toks maksimalus
svečių skaičius yra mano restorane, mes prie jo esame įpratę ir
jam pasiruošę. Atsivešime savo
staltieses, savo lėkštes. Iš tikrųjų visas „Amandus“ tą vakarą
„persikaustys“ į Druskininkų panoraminį restoraną...
– Kokių patiekalų bus galima paragauti?
– Yra keletas patiekalų, kurie kelia daugiau klausimų, nei
atsakymų... Daniška „Deganti meilė“, „Ežiukas rūke“ – patiekalai, kurie lankytojams asocijuojasi su manimi. Pažadu
– tikrai bus daug garų, daug
dūmų, liepsnos – lankytojai šį
vakarą tikrai prisimins kaip smagų gurmanišką nuotykį.
Rezervacija tel. 8 694 51549
arba el. p. admin@akvapark.lt
(Rezervacijos metu prašome
pranešti apie svečių alergiją
ar netoreanciją tam tikriems
maisto produktams)
Kaina 1 asm. – 90 Eur, vakarienės laikas – birželio 7 d., 19
val.
Užsakymo Nr. MDR-356-03
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M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje atidaryta tapybos darbų
paroda „Druskininkai dailininkų akimis“

M. K. Čiurlionio namuose-

ja triukšmo, dailininkams atsi-

meto Druskininkų miesto ar-

muziejuje atidaryta Druski-

randa erdvės tapyti ir mieste,

chitektūrą ir kitas miesto ir jo

ninkuose, viešbutyje „Re-

ir gamtoje, o individualistams

apylinkių įžymybes. Parodo-

gina“

2003-2009

metais

– visos sąlygos padirbėti, už-

je galima pamatyti Raimondo

tapytojų

plenerų

sidarius vienumoje. Spalvų už-

Savicko ir Jolantos Snežko in-

metu sukurtų tapybos darbų

taisas ir vietos dvasia suveik-

terpretacijas „Mėlynosios cer-

paroda. Kaip sakė parodos

davo, kaip geriausias kokteilis,

kvės“ tema, Arvydo Pakalkos

rengėjas,

ple-

inspiruojantis kūrybą bei skati-

kūrinius su Liškiavos vienuo-

nerų mecenatas Rimvydas

nantis produktyvumą. Po ple-

lynu, Druskininkų bažnyčia ir

Aniulis, tuo metu plenerų

nerų

dailininkas

Grožio šaltiniu, Broniaus Gra-

dalyviai kūrybinių inspiraci-

palikdavo po kūrinį viešbu-

žio medinių vilų motyvus. Isto-

jų surado Druskininkuose, o

čiui, dar po vieną-du tapybos

riniame „Radium“ kvartalėlyje

tai, ką jie tuo metu sukūrė,

darbus savininkas nusipirkda-

jau nugriauto sovietinės katili-

dabar galima pamatyti mu-

vo asmeniškai. Per septyne-

nės kamino interpretacija kū-

ziejaus erdvėse.

vykusių

„Reginos“

kiekvienas

rius plenerų metus susikaupė

rybiškai pateikta šviesaus at-

Kaip atsirado „Reginos“ pa-

nemaža kolekcija. Paveikslai

minimo menininko Aleksandro

veikslų kolekcija? Kasmet rug-

buvo eksponuojami visose tri-

Vozbino darbe „Angelas, pa-

sėjo viduryje dviem savaitėms

jų pastatų erdvėse, ekspozi-

liekantis seniausią Lietuvos

į „Radium“ kvartalėlyje esan-

cijos dažnai keisdavosi, buvo

kaminą“.

čius viešbutį „Reginą“, „Vila

rengiamos ir autorinės plene-

Radium“ ir „Burmistro namą“

ro dalyvių parodos.

Iš viso parodoje eksponuojama aštuoniolika septynių ži-

atvykdavo dešimt dailininkų.

Šiuo metu vykstančios par-

nomų Lietuvos dailininkų ta-

Ruduo pasirinktas neatsitik-

odos tapybos darbų pagrindą

pybos darbų. Paroda vyks iki

tinai. Druskininkai tokiu metu

sudaro iš R. Aniulio kolekcijos

liepos 14 d.

liepsnoja klevų spalvomis, po-

atrinkti Lietuvos dalininkų dar-

ilsiautojai išvažinėja, sumažė-

bai, kūrybiškai atspindintys to

Organizatorių informacija

Užsakymo Nr. MDR-356-02

Šokio pasaulyje – vaikystės ir pavasario šėlsmas

Onutė Žukienė,
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos renginių organizatorė

Šiltą gegužės 19-osios vakarą į Jaunimo užimtumo
centrą gausiai susirinko M.
K. Čiurlionio meno mokyklos Choreografijos skyriaus
mokiniai, jų draugai, tėveliai,
mokytojai. Čia surengtas bai-

giamasis šio skyriaus auklėtinių koncertas.
Renginio sumanytoja ir organizatorė – choreografijos
mokytoja Greta Marija Eidulevičienė.
Renginyje dalyvavo apie 90
šokėjų – scenoje pasirodė 4
(mokytoja Rasa Graužytė), 5
(mokytoja Birutė Levanaitienė),
1, 2, 3, 6 choreografijos klasių

(mokytoja G. M. Eidulevičienė)
šokėjai.
Koncertą papuošė ir svečiai –
Muzikos skyriaus 4 klasės akordeonininkas Eivinas Marcelis
(mokytoja Gražina Andriuškevičienė), gitarų ansamblis (vadovas Saulius Vilpišauskas), lopšelio-darželio „Bitutė“, šokių
kolektyvas „Sote“.
Spindinčios vaikų akys po pui-

JUC erdvėse surengtas baigiamasis M. K. Čiurlionio meno mokyklos Choreografijos skyriaus mokinių koncertas / M. K. Čiurlionio meno
mokyklos archyvo nuotraukos

kiai pavykusio pasirodymo, gėlės, nuoširdi padėka – kas gali
būti brangiau mokytojui, visus
metus kantriai vedusiam auklėtinius link didžiosios scenos ir
gausių aplodismentų?
Džiaugiamės ir linkime jauniesiems šokėjams bei jų mokytojoms kūrybinio polėkio!
Meno mokyklos Choreografijos skyriuje vaikai mokosi kla-

sikinio, lietuvių, pramoginio ir
šiuolaikinio šokio.
Dabar pats laikas pasirinkti
įvairias pagrindines šokio programas, taip pat ir neformalųjį
ugdymą 4-5 metų vaikams.
Pagrindinės programos trukmė – 6 metai. Į šią programą
priimami 6-7 metų vaikai.
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„Eglės sanatorija“ 50-metį švenčia kartu su bendruomene
1968 metais į miško aikštelę
Druskininkų pakraštyje atėjo pirmieji statybininkai, 1972
metų birželio mėnesį, dar palyginti kukliomis sąlygomis,
„Eglės sanatorija“ priėmė
pirmuosius klientus, o nuo
1974 metų vasaros čia vienu
metu gydėsi jau 500 žmonių.
Žmonės ne tik iš Lietuvos,
bet ir užsienio atvykdavo į
„Eglės sanatoriją“, ieškodami efektyvaus gydymo ir puikios savijautos receptų. Taip
prasidėjo šiemet jau 50-uosius gyvavimo metus švenčiančios „Eglės sanatorijos“
istorija!
„Eglės sanatorija“ per šį pusšimtį metų nuėjo ilgą ir įdomų
kelią, tačiau visada didžiausias
jos turtas buvo žmonės. Per šį
laikotarpį ji aplink save subūrė daugybę žmonių. Dėl darbo
sanatorijoje skirtingų sričių specialistai iš įvairių Lietuvos vietų vyko ir vis atvyksta gyventi į Druskininkus, ir šis kurortas
tampa jų namais.
Bene kas antras druskininkietis ar jo šeimos narys yra dirbęs
„Eglės sanatorijoje“, sveikatintis
į sanatoriją atvykę svečiai iš Lietuvos ir užsienio tampa lojaliais
mūsų klientais, o užmegzti kolegiški ryšiai – ilgalaikiu gražiu
bendradarbiavimu. Tad šiuo jubiliejaus džiaugsmu norime dalintis su visais šiuos 50 metų
buvusiais ir esančiais kartu su
mumis“, – sako „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda.
Nors oficiali sanatorijos gimtadienio diena yra birželio 5-oji,
tačiau sanatorijos jubiliejus bus
švenčiamas visus metus. Taigi
metai bus pilni malonių įvykių,
renginių, staigmenų ir dovanų
visiems − darbuotojams, partneriams, sanatorijos svečiams
ir Druskininkų bendruomenei.
Jubiliejinė dvasia sanatorijoje

Nuo pat metų pradžios sanatorijoje yra jaučiama šventinė dvasia ir jubiliejinių metų jausmas.
Nuo pirmosios metų dienos ir
taip 50 savaičių iš eilės sanatorijoje rengiamas konkursas, kuriame burtų keliu yra apdovanojamas vienas darbuotojas. Iki
metų pabaigos įvairiausiomis
sanatorijos dovanomis bus nudžiuginta net 50 Egliečių. O sanatorijos vienmečiai – gimusieji
1972 metais – 50-tojo jubiliejaus
proga apdovanojami „Eglės sanatorijos“ firminiu chalatu su išsiuvinėtu savo vardu.
Šiais metais sanatorijos gimtadienio neminėjęs neliks nei vienas Eglietis – tikrąją gimtadienio
dieną, birželio 5-ąją, organizuojama jubiliejinė darbuotojų vasaros šventė Druskininkuose.
Ji šiais metais bus dar ypatingesnė nei paprastai – nustebins neįprastų veiklų, pramogų,
maisto įvairove, jubiliejinėmis
dovanomis ir šventę vainikuojančiu koncertu!
Dovana miestiečiams
„Eglės sanatorijos“ dovana ir
padėka už 50 metų buvimą kartu Druskininkų miestui ir druskininkiečiams pasieks jau šį
savaitgalį. „Druskininkų kurorto šventėje 2022“ miestiečiai ir
miesto svečiai galės pasimėgauti sanatorijos dovanojamu
šių metų „Eurovizijoje“ Lietuvai
atstovavusios dainininkės Monikos Liu koncertu.
O visai netrukus „Eglės sanatorija“ dovanas įteiks kiekvienam kada nors sanatorijoje dirbusiam Egliečiui, pakviesdama
bent trumpam sugrįžti į sanatoriją ir kaip tikram Egliečiui kartą pasimėgauti baseinų ir pirčių
kompleksu.
Tačiau sanatorijoje yra sakoma, kad buvusių Egliečių nebūna, kartą tapęs Egliečiu, – lieki
juo visam laikui, nešiodamasis
savyje brangias užmegztas

Sanatorijos vienmečiai – gimusieji 1972 metais – 50-tojo jubiliejaus proga apdovanojami „Eglės
sanatorijos“ firminiu chalatu su išsiuvinėtu savo vardu / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Nuotraukų koliaže atsiskleidžia sanatorijos 50 metų istorija / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Važiuojant pro sanatoriją, galima pamatyti, kaip atgijo sanatorijos senoji registratūra – jos langus papuošė archyvinės nuotraukos iš procedūrų /
„Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

draugystes, nepamirštamus nutikimus, nostalgiškus prisiminimus ir smagias istorijas. O istorijos gyvos tol, kol yra kas jas
pasakoja ir kas jų klauso. Ta
proga Druskininkų turizmo informacijos centre ir „Eglės sanatorijos“ registratūrų erdvėse laukia „Prisiminimų knygos“, visus
kada nors joje dirbusius ar besilankančius žmones kviečiančios pasidalinti savo prisiminimais apie sanatoriją. Vėliau šios
istorijos bus publikuojamos ir jomis dalijamasi su miestiečiais.
Staigmena ir kiekvienam atvykstančiajam
Šventišką atmosferą šiais metais pajus kiekvienas, įžengęs į
„Eglės sanatoriją“. Visus į sanatoriją atvykusius klientus šiais
jubiliejiniais metais pasitiks saldi staigmena, o savo 50-metį
švenčiantys klientai bus pasveikinti, įteikiant jiems specialią sanatorijos dovaną – firminę gertuvę mineraliniam vandeniui.
Malonios staigmenos, loterijos, siurprizai ir dovanos klientų
lauks visus metus.
Dar viena džiugi žinia lojaliems
sanatorijos klientams, su nostalgija prisimenantiems legendinius sanatorijos šokius, – jie su-

grįžta!
Sanatorija pasipuošė šventiškai
Šventinių metų proga visiems
2022-iesiems sanatorija taip
pat puošiasi jubiliejiniais ženklais. Nuo metų pradžios pasikeitė „Eglės sanatorijos“ logotipas, kuriame atsispindi skaičius
50 ir atsirado šalia esantis užrašas – „Jau 50 metų rūpinamės jūsų sveikata“. Važiuojant
pro sanatoriją, galima pamatyti,
kaip atgijo sanatorijos senoji registratūra – jos langus papuošė
archyvinės nuotraukos iš procedūrų.
„Per penkiasdešimt sanatorijos metų istorinės medžiagos
susikaupė didžiuliai kiekiai. Norisi šiuo brangiu ir vertingu istoriniu turtu pasidalinti su visais,
prikeliant jį nuotraukų publikavimo, filmo sukūrimo ir istorijų pasakojimo forma“, − sako „Eglės
sanatorijos“ generalinis direktorius.
Sanatorijos viduje galima pamatyti nuotraukų koliažus „sena
– nauja“, kuriuose atsispindi sanatorijos nueitas kelias – kaip keitėsi žmonės, aplinka, procedūros, technika. Tai dar geriau bus
matyti specialiai šiai unikaliai progai kuriamame filme, kuriame
papasakojama „Eglės sanatori-

jos“ gyvavimo istorija nuo pradžių
pradžios. Ją istorijų ir atsiminimų
pasakojimais atgaivins sanatorijai
vadovavę vadovai, čia dirbę ir dirbantys darbuotojai, o vaizdais ji
atgis, stebint filmui prikeltas daugybę archyvinių nuotraukų. Filmas pirmąkart bus parodytas oficialių jubiliejaus švenčių metu ir
netrukus po to bus prieinamas visiems „Youtube“ kanale.
Sanatorija didžiuojasi didele
gausa ilgamečių darbuotojų, kuriuos šie metai taip pat paskatino stabtelti ir atsigręžti atgal, pagalvoti, kokį įdomų, spalvingą,
turiningą bei prasmingą kelią jie
sanatorijoje nuėjo. Šiuos prisiminimus jie atgaivino, dalindamiesi savo prisiminimais ir įstabiomis
istorijomis, kurios nuguls netrukus pasirodysiančiuose straipsniuose bei filme.

Užsakymo Nr. MDR-356-01
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UAB „LEVANDULA“ SIŪLO DARBĄ VIRĖJAMS
ŠIUOSE MIESTUOSE:
PALANGOJE – naujai atidaromas restoranas
J. Basanavičiaus gatvėje „LAVENDER INN“

Siūlome darbą

TELŠIUOSE ( gražioje vietoje prie ežero, 7 km nuo
Telšių centro) – „LAVENDER INN“

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI:

APGYVENDINAME, ATLYGINIMAS – NUO 1000 IKI
2000 Į RANKAS, PRIKLAUSOMAI NUO PATIRTIES.

- kvalifikuotas slaugos bei gydomųjų procedūrų atlikimas (vadovaujantis bendrosios praktikos slaugytojos medicinos norma)
- intraveninių injekcijų atlikimas
- medicininės dokumentacijos kompiuteriu tvarkymas
- gebėjimas vairuoti transporto priemonę (lengvąjį automobilį)
Draugiška ir vieninga komanda, stabilus darbo užmokestis.

PAREIGOS: maisto gamyba pagal technologines korteles.
IEŠKOME TIEK SEZONINIŲ, TIEK NUOLATINIŲ
VIRTUVĖS DARBUOTOJŲ.
Tel. 8 615 56480, el. p. info@lavenderinn.lt

Kondicionierių,
šilumos siurblių,
saulės elektrinių
pardavimas,
montavimas.
Centrinio šildymo
įrengimas. Stogų
renovacija,
dengimas.
Tel. 8 600 23832
Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių
supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas,
sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

BALDAI

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

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

Jeigu norite užsidirbti ir
Jums jau daugiau kaip
18 metų, siūlome darbą
kebabų kioske.

Tel. 8 681 17854

BRANGIAI PERKAME
MIŠKĄ PIETŲ
LIETUVOJE.
SUTVARKOME
DOKUMENTUS,
APMOKAME NOTARINES
IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

Tel. 8 682 10953
Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

Svečių namams UAB „Mineraliniai
apartamentai“ skubiai reikalinga
administratorė-kambarinė.
Lankstus darbo grafikas, darbo užmokestis
nuo 730,00 Eur.

Teirautis tel. 8 616 74481.

Vidaus, lauko
apdailos darbai,
santechnika, plytelių
klijavimas, durų,
langų montavimas,
namų fasadų
dažymas.
Tel. 8 654 62916 ir
8 621 29804
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

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

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

Skambinkite tel. +370 675 08908 arba
rašykite el. p. bpgklinika@gmail.com

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 kodas).
Reisai savaitiniai. Tel 8 685 50005
Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“,
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel. 8 636 60454
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
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

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos
darbai. 8 656 21154

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693
SANTECHNIKOS
DARBAI
TEL. 8 687 27676

„The House“ ieško naujų
komandos narių!
Reikalingi:
virėjai/virėjos
Atvykusiems iš kitų
miestų, organizuojame
apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059
Pjauname žolę, tvarkome
apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658
Perka garažą, vieta nėra
svarbi.
Tel. 8 606 59756
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Padėkos

KULTŪROS RENGINIAI
Gegužės 26 d. 17.30 val.
Viešosios
bibliotekos
(V.
Kudirkos g. 13) kiemelyje
– teatro „Labas“ spektaklis
„Nedingęs“ apie poeto Antano
Kalanavičiaus gyvenimą ir
kūrybą

PARODOS
Iki birželio 1 d. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos
g.
13)
veiks
Virgitos
Kalinovienės ir Dianos
Lukošiūnaitės popieriaus
karpinių paroda „Gyvenimo pilnatvė“

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems,
draugams, kaimynams, UAB „M-Filter Eu“, UAB
„Malonės turtas“ kolektyvams, laidojimo namų
„Nutrūkusi styga“ darbuotojams ir visiems,
užjautusiems, buvusiems šalia, išlydint į paskutinę
kelionę mylimą sūnų, brolį ir tėtį Algirdą Lukšį.
Mama, sesuo Laura ir dukra Simona

Druskininkų kurorto šiukšlintojai
nemalonumų neišvengia

Iki birželio 2 d. Amatų
centre „Menų kalvė“ (M.
K. Čiurlionio g. 27) veiks
Ugnės Vitonytės ir Eglės
Vitonienės atvirukų paroda
„Atvirai“ bei edukacijakonkursas
„Sukurk
atvirukui piešinį“
Iki birželio 4 d. Amatų
centre „Menų kalvė“ (M. K.
Čiurlionio g. 27) Piotro Kostino ir jo mokinių bendra
tapybos paroda „Pasirinkimai“. Susitikimas su autoriais liepos 2 d. 14:00 val.
uždarymo renginyje.
Iki
birželio
10
d.
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59)
ir Muziejaus galerijoje (M.
K. Čiurlionio g. 37) veiks
vilniečių tapytojų dueto
Simono Gutausko ir Linos Beržanskytės Trembo
paroda „Tapyba“
Iki birželio 15 Leipalingio
dvaro rūsyje (Alėjos g. 30,
Leipalingis) veiks paroda
„Jotvingių
Eldoradas“.
Norėdami
apsilankyti,
kreipkitės tel. 8 686 30932
Iki liepos 14 d. M. K.
Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) eksponuojama paroda
„Druskininkai
dailininkų
akimis“ iš Rimvydo Aniulio
kolekcijos
Viešosios
bibliotekos
Viečiūnų
padalinyje
(Jaunystės
g.
6A,
Viečiūnai)
veikia
tautodailės paroda „Tulpė
– mūsų viešnia“
Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g.
9) eksponuojama Leono ir
Aido Striogų paroda „Bėga
gyvenimas bėga...“

SPORTO RENGINIAI
Gegužės 28 d. 11 val.
Automobilių
stovėjimo
aikštelėje (Turistų g. pabaigoje) – 3x3 krepšinio varžybos
Gegužės 28 d. 11 val.
Paplūdimio tinklinio aikštelėje
(šalia Vijūnėlės tvenkinio) –
paplūdimio tinklinio varžybos
Gegužės 28 d. 14 val.
Druskininkų sporto centre
(M. K. Čiurlionio g. 97-2) –
vyrų rankinio turnyras nusipelniusiam treneriui Albinui
Arbačiauskui atminti

Dėkojame PSPC ir Odontologijos kabineto kolektyvui,
draugams, kaimynams, sodo bendrijos „Migla“
gyventojams, laidojimo namams „Okona“ ir visiems,
palaikiusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę
mylimą vyrą, tėvelį, senelį ir brolį Aleksandrą Ivanovą.
Žmona Elena ir sūnus Andriejus

Užuojautos
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)
Dėl skaudžios netekties, iškeliavus į Amžinybę
Juozui Basalykui, nuoširdžiai užjaučiame sūnų
Domą, dukteris Aldoną ir Zitą bei artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Cimakavo bendruomenė ir Druskininkų krašto
klubo nariai

ARATC konteinerių aikštelių priežiūros specialistas J. Rasimavičius pastebi, kad
Druskininkuose atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų nuolat mažėja, žmonės tampa
sąmoningesni / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkai pelnytai laikomas švariausiu ir tvarkingiausiu Lietuvos kurortu. Tam, kad
jis toks liktų ir prasidedant vasaros kurorto sezonui, ir visus
metus, reikia ne tik tvarkdarių,
bet ir visos bendruomenės pastangų ir sąmoningumo, atsakingai tvarkant atliekas.
Artėjant Kurorto šventei, Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
konteinerių eksploatavimo padalinio specialistai pasirūpino, kad
bendro naudojimo konteineriai ir
jų aikštelės Druskininkuose būtų
pakartotinai nuplauti, šventės išvakarėse bus papildomai surinktos tekstilės atliekos.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro konteinerių aikštelių priežiūros specialistas Juozas
Rasimavičius pastebi, kad Druskininkuose atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų nuolat mažėja, žmonės tampa sąmoningesni,
geranoriškai priima pastabas.
Prieš keturis mėnesius Druskininkuose „reindžeriu“ dirbti pradėjęs J. Rasimavičius prižiūri
apie 100 Druskininkų savivaldybėje esančių konteinerių aikštelių:
kontroliuoja, kad gyventojai į konteinerius mestų išrūšiuotas atliekas, nepaliktų atliekų prie konteinerių, prižiūri, kad konteineriai
būtų laiku ištuštinami, informuoja
vežėjus, jeigu jie būna perpildyti.
Nuo vasario iki gegužės mėnesio aikštelių priežiūros specialistas užfiksavo 34 atliekų tvarkymo
taisyklių pažeidimus. Duomenys
apie 19 pažeidėjų perduoti savivaldybei, kiti, reaguodami į specialisto pastabas, netinkamai išmestas savo atliekas sutvarkė
patys. „Reindžeris“ nuolat lankosi
konteinerių aikštelėse, kalbasi su
žmonėmis, dalina lankstinukus.
Paklaustas, kokius atliekų tvarkymo pažeidimus dažniausiai pastebi, J.Rasimavičius teigė, jog
daugiausia pažeidimų yra susijusių su didelių apimčių pakuočių
palikimu prie konteinerių.
„Žmonės gauna siuntas didelėse pakuotėse ir tas pakuotes palieka prie konteinerių, prieš tai jų
nesutvarkę pagal reikalavimus –
nesuplėšę, nesusmulkinę ir nesumetę į atitinkamą konteinerį. Neišlankstytas dėžes ir kitas dideles
atliekas reikia vežti į stambių gabaritų atliekų aikštelę“, – pasako-

jo J.Rasimavičius.
Tarp pažeidimų jis išskiria ir kai
kurių žmonių norą į konteinerius
išmesti statybines atliekas, likusias po būsto remonto. Jas irgi
būtina išvežti į stambių gabaritų
atliekų aikštelę.
„Žmonės darosi remontą ir prie
konteinerių neša į krepšius sudėtas statybines atliekas. Stebiu situaciją, kaimynų paklausiu, kas
name atlieka remontą, ir išsiaiškinu pažeidėjų tapatybę. Pats tuos
žmones įspėju - dažniausia po to
jie taip nebedaro. Buvo atvejų, kai
žmonės atvažiuoja automobiliu ir
krauna atliekas prie konteinerio,
tada nustatyti pažeidėją padeda
užfiksuotas jo automobilio valstybinis numeris“, – pasakojo J. Rasimavičius.
Jis pastebėjo, jog neretai žmonės nori didelius maišus su atliekomis sugrūsti pro siaurą konteinerio angą, o kai maišai netelpa,
juos palieka prie konteinerių.
„Noriu priminti, jog buitines
atliekas reikia išrūšiuoti ir dėti į
mažesnius maišus, tada nekils
problemų dėl jų įmetimo į konteinerius“, – sakė J.Rasimavičius.
Vis dažniau apie pastebėtus
atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus praneša ir patys druskininkiečiai – jie atsiunčia informacijos, leidžiančios identifikuoti
pažeidėjus, kuriems po perspėjimų tenka sutvarkyti savo atliekas.
Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Albinas Žaliaduonis teigė, jog savivaldybei buvo perduota 19 pranešimų dėl atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų.
„Daugiausia pranešimų buvo
susijusių su stambių pakuočių
palikimu prie atliekų konteinerių,
jos turėjo būti išvežtos į stambių
gabaritų atliekų aikštelę. Keletui druskininkiečių esame surašę
įspėjimus dėl netinkamai tvarkomų atliekų, tačiau piniginių baudų
dar neskyrėme. Jei per metus pažeidimas bus pakartotas, tai jau
bus paskirta piniginė bauda“, –
sakė savivaldybės atstovas.
LR Administracinių nusižengimų
kodeksas numato, kad už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus
gresia bauda nuo 30 iki 140 eurų.
ARATC informacija

Reiškiame užuojautą Druskininkų gyventojams dėl
triukšmo iš Tech Spa terasos V. Kudirkos g. 33, kur
visą vasarą kiekvieną savaitgalį vyks gyvo garso
koncertai. Pažadame, jog triukšmaujama bus vėliausiai iki 22 valandos.
“Tech Spa Terasa” kolektyvas
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Kelionė per kunigo Ričardo Doveikos
gyvenimo istoriją

M. Čyžienės individuali įmonė „Milčija“
ieško vairuotojų
Daugiametę patirtį turinti ir viena didžiausių Pietų Lietuvoje
transporto įmonė plečia savo automobilių parką ir ieško
profesionalių vairuotojų.
Maršrutai: Lietuva – Lenkija – Lietuva; Lietuva – Vokietija –
Lietuva; Lietuva – Čekija – Lietuva.
Reikalavimai darbuotojui: vairuotojo pažymėjimas –
„CE“ kategorija, 95 kodas, vairuotojo kortelė, atidumas ir
sąžiningumas, atsakingumas ir krovinių priežiūra, darbo patirtis,
vairuojant krovininį automobilį.
Bibliotekoje vos sutilpo druskininkiečiai, atėję į susitikimą su knygos „Kunigas Ričardas“ autore L. Lavaste ir kunigu R. Doveika / Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Gegužės 17-ąją druskininkiečių bendruomenė gausiai
sugužėjo į biblioteką pabendrauti su rašytoja, žurnaliste
Laima Lavaste ir kunigu Ričardu Doveika, sužinoti ne tik populiarios knygos „Kunigas Ričardas“ gimimo istoriją, bet
ir išgirsti mylimo dvasininko
žodį, pasisemti jo išminties.
Paaiškėjo, kad prakalbinti kunigą Ričardą daugiau nei dešimt
metų bandė ne viena literatūros leidykla, tačiau po trejus metus trukusių atkaklių įkalbinėjimų
tai pavyko tik rašytojai L. Lavaste.
„Turime ne vieną knygą apie kunigus, o šia buvo siekiama tikėjime
ieškoti žmogaus: koks jis, vilkintis
sutaną, stovintis šalia altoriaus,
teikiantis krikšto malonę, klausantis išpažinčių, matantis žmogaus
pakilimus ir nuopuolius, palydintis į amžinąją kelionę“, – pradėdama bestselerio pristatymą, kalbėjo autorė. L. Lavaste prisipažino
niekada nebuvusi didelė tikėjimo tiesų žinovė. Augdama Telšių
rajono bažnytkaimyje, mokytojų šeimoje, tais laikais ji negalėjo lankyti bažnyčios, juolab, kad
tėvas buvo mokyklos direktorius
ir jo vaikų elgesį visi nuolat stebėdavo. Šeimoje nebuvo skiriama dėmesio religijai, nebent tėvai vaikus sudrausmindavo, jei jie
iškrėsdavo eibių: „Dievas viską
mato ir nubaus už blogus darbus“.
O tokių darbų vaikystėje būsimoji rašytoja yra padariusi: šiandien
ji vagyste vadina iškritusių vitražo
stikliukų pasisavinimą, kai jų prisirinkdavo, užkopusi į bažnyčios
viršų, ir turėdavo kuo smagiai su
vaikais pažaisti.
Knyga „Kunigas Ričardas“ parašyta dialogo forma. L. Lavaste pasakojo, kad, prieš sėsdama
rašyti, buvo parengusi kunigui Ričardui įvairių klausimų ir į visus
juos gavo atsakymus, nė vienas
klausimas nebuvo išbrauktas, nutylėtas, koks jis bebūtų – drąsus
ar kvailas. Nuoširdūs ir išsamūs
kunigo atsakymai sudaro knygos
pagrindą. Autorė neslėpė, kad
buvo sužavėta kunigo Ričardo
drąsa išpažinti savo paties abejones, prabilti apie populiarumo
kainą, visuomenės skaudulius,
bažnyčios nuosmukius ir klaidas.
Pirmoji knygos dalis yra biografinė, kitose pasakojama apie kunigystės pasirinkimą, pašaukimo
atradimą, mokytojo įtaką ir galias,
dvasinę brandą, galiausiai išsakomos kunigo Ričardo mintys apie
žmogaus ir Dievo santykį, karą ir
taiką, atleidimą sau ir kitam, savanorystę ir egoizmą, laimę ir turtą,
vaikų auklėjimą bei kitus visiems
žmonėms aktualius dalykus.
Rašytoja priminė, kad būsimasis kunigas augo Vilniuje, nedideliame namelyje prie pat F. Dzer-

žinskio (dabar Kalvarijų) gatvės.
Šešiolikos kvadratų kambaryje su
jo viduryje kūpsančia krosnimi išsiteko penkių asmenų šeima. Už
lango virė gyvenimas: šalia klegėjo miesto turgus, troleibusų stotelėje būriuodavosi žmonių. Tad nieko stebėtina, kad pirmieji rusiški
žodžiai, kuriuos išmoko mažasis
Ričardas, buvo iš troleibusų sklindantys pranešimai: „Slieduščiaja
ostanovka – bazar“ („Kita stotelė
– turgus“). Bažnyčios slenkstį Ričardas peržengė, dar mokydamasis mokykloje. Pradėjo patarnauti
per mišias, tėvams apie tai nežinant. Dėl savo pamaldumo sulaukė bendraklasių patyčių, pašaipų,
įžeidinėjimų, buvo net muštynių, o
klasės auklėtoja suskubo kalbėtis
su Ričardo tėvais. Bet vaiko pasiryžimas eiti pasirinktu keliu nesumažėjo. „Nepaisant visų peripetijų, kunigas Ričardas tapo žmonių
širdžių kunigu. Kyla klausimas,
kodėl jis iki šiol tarnautoja mažoje Pilaitės bažnytėlėje, kurios statybą pradėjo savo rūpesčiu. Ogi
todėl, kad jis turi pastatyti didelę
bažnyčią. Jis kiekvieną bažnyčią
sugeba paversti didele. Ir kiekvienas mūsų susitikimas su kunigu
Ričardu – tai pabuvimas Bažnyčioje“, – sakė L. Lavaste.
Kunigas Ričardas pasidžiaugė,
kad Druskininkai yra patrauklūs
kurorto paslaugomis, pušynais,
nuostabia bažnyčia, o jam ypač
mieli dėl to, kad iš čia yra kilęs jo
bičiulis, seminarijos bendrakursis, su kuriuo iki šiol draugauja,
– kunigas Justinas Aleknavičius,
Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios klebonas. R.
Doveika akcentavo, kad savo šaknų nė vienas žmogus neturėtų
nei ignoruoti, nei išsižadėti, nei
gėdytis. Namai, kuriuose prabėgo Ričardo vaikystė, jam įsiminė pieno kvapu, mat, prieš įsikuriant tėvams, juose daug metų
buvo pieninė, iš pradžių priklausiusi žydams, o vėliau – Vilniaus
miestui. Į atmintį įsirašė ir metai,
leidę pažinti vidinį šventovės gyvenimą Vilniaus arkikatedroje, ką
tik sugrąžintoje tikintiesiems. Į atgautą katedrą Ričardą bei kitus
paauglius atsivedė monsinjoras
Kazimieras Vasiliauskas. Jis tapo
katedros jaunimo mokytoju, kvietė visada laikytis šalia. Tai buvo
laikas, kai Bažnyčia į Ričardo širdį įnešė dvasingumą, gražius tarpusavio santykius, istorinę tiesą.
Tais metais katedra atgimė iš vidaus. Ričardas joje plovė grindis,
nė nesitikėdamas, kad vėliau, per
keletą metų čia praėjęs visus tarnystės tarpsnius, taps katedros
klebonu.
O iki to dar buvo ilgas kelias.
Baigęs devynias klases, Ričardas suskato palikti vidurinę mokyklą, kurioje jautėsi menkavertis

dėl aplinkinių požiūrio į tikintįjį, ir
įstojo į tuometę Prekybos ir verslo
mokyklą Žirmūnuose mokytis virėjo specialybės. Čia vyravo visai
kita atmosfera, puikūs santykiai
su grupės draugais bei mokytojais, paskatinę ir motyvaciją mokytis. Ričardui buvo įteiktas diplomas su pagyrimu.
Prisimindamas savo žingsnį,
kai suaugęs atsiskyrė nuo šeimos, renginio svečias pažymėjo,
kad namuose jam niekada netrūko meilės, pagarbos, besąlygiško
tėvų rūpesčio. Išėjimas iš namų
buvo sudėtingas, mat Ričardas
nuo tėvų slėpė, kad nori būti kunigu. Ir pasisakė tik tuomet, kai išlaikė egzaminus. Tėvai ašaromis
nulaistė kelią į seminariją, bet nesmerkė sūnaus ir padėjo jam įgyvendinti svajonę tapti tuo, kuo
nori.
O Ričardą į priekį vedė siekis
pažinti tiesą, kuri visada turi savo
pamatus. Juose glūdi laisvė, viltis,
apsauga, malonė. Tiesos unikalumas yra tas, kad jos neįmanoma
paneigti, todėl visada reikia ją įrodinėti. Nuomonė nėra tiesa, tai –
tik pozicija, laikysena.
Tiesos ieškojimas ir tapo pašaukimu. Iš pradžių Ričardas baigė
Vytauto Didžiojo universitetą, vėliau studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Ją baigęs su pagyrimu,
studijas tęsė Romos Popiežiškajame Laterano universitete ir įgijo
teologijos licencijato laipsnį. Kunigui Ričardui tiesos šaltiniu tapo
Dievas.
Renginio svečias pasidžiaugė,
kad jo brolis Robertas taip pat ieško tiesos, tik kitoje aplinkoje – jis
kriminalistas. Robertas gyvenime
dažniau mato blogį, o Ričardas –
gėrį. Kartais tenka viešumoje susieiti abiem broliams, kiekvienam
vilkinčiam savo uniformą. Tokie
jie yra užfiksuoti ir bendroje nuotraukoje, kurią panoro pasidaryti.
Šiandien kunigas R. Doveika tikinčiuosius traukia asmenybės
išskirtinumu, artumu paprastam
žmogui, nuoširdumu, atsidavimu Bažnyčiai ir Dievui. Renginio
dalyviams jis patvirtino, kad tarp
savo specialybės ir gyvenimo
būdo gali drąsiai parašyti lygybės
ženklą.
Pasibaigus knygos pristatymui,
dalyviai svečių ilgai nepaleido,
o šie mielai bendravo, dalijo autografus, pozavo nuotraukoms.
Rašytoja L. Lavaste, pasigrožėjusi Druskininkų savivaldybės viešąja biblioteka, pažadėjo ir kitais
kartais, užsukusi į kurortą, būtinai „tiesiu taikymu“ čia apsilankyti, nes jos žodžiais, mūsų biblioteka yra sielos rojus.
Viešosios bibliotekos
informacija

Įmonė siūlo: laiku mokamą konkurencingą atlyginimą, darbą
techniškai t varkingomis transporto priemonėmis, atitinkančiomis
Euro 6 standartą („MB“ ir „Scania“) ir visas socialines garantijas.
Atlyginimas – 1200-1500 Eur / mėn. į rankas.
Dėl darbo kreiptis tel. +370 645 20217, daugiau informacijos
– www.milcija.lt

M. Čyžienės individuali įmonė „Milčija“
ieško vairuotojų Alytuje
Daugiametę patirtį turinti ir viena didžiausių Pietų Lietuvoje
transporto įmonė plečia savo automobilių parką ir ieško
profesionalių vairuotojų po Lietuvą.
Reikalavimai darbuotojui: vairuotojo pažymėjimas – „C“
arba „CE“ kategorija, 95 kodas, vairuotojo kortelė, atidumas ir
sąžiningumas, atsakingumas ir krovinių priežiūra, darbo patirtis,
vairuojant krovininį automobilį.
Įmonė siūlo: laiku mokamą konkurencingą atlyginimą, darbą
techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis, atitinkančiomis
Euro 6 standartus („MB“ ir „Scania“) ir visas socialines
garantijas.
Atlyginimas – 800-900 Eur / mėn. į rankas.
Daugiametę patirtį turinti ir viena didžiausių Pietų Lietuvoje
transporto įmonė plečia savo automobilių parką ir ieško
profesionalių vairuotojų darbui kadencijomis po Europą.
Maršrutai: Vokietija, Belgija, Olandija, Prancūzija.
Reikalavimai darbuotojui: vairuotojo pažymėjimas,
„CE“ kategorija, 95 kodas, vairuotojo kortelė, atidumas ir
sąžiningumas, atsakingumas ir krovinių priežiūra, darbo patirtis,
vairuojant krovininį automobilį.
Įmonė siūlo: laiku mokamą konkurencingą atlyginimą su
priedais, darbą techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis,
atitinkančiomis Euro 6 standartus („MB“ ir „Scania“), visas
socialines garantijas.
Atlyginimas – 2100 Eur / mėn. į rankas.
_______________________________________
Dėl darbo pozicijos kreiptis tel. +37064520217,
daugiau informacijos – www.milcija.lt

M. Čyžienės individuali įmonė „Milčija“
Расширяет свой автопарк и ищет профессиональных
водителей для работы на каденции в Европе.
Маршруты: Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция.
Требования к работнику: водительское удостоверение
категории CE, код 95, карта водителя, внимательность и
честность, ответственность и уход за грузом, опыт работы на
грузовике.
Предприятие предлагает: вовремя выплачиваемую
конкурентоспособную зарплату, работу с технически исправными
транспортными средствами (MB и Scania), все социальные
гарантии.
По поводу рабочей позиции позвоните
по телефону +370 650 50610.
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Žinias gimnazistai pademonstravo Demokratijos žinių konkurse

Konkursu siekiama paskatinti jaunimą aktyviau domėtis Lietuvos ir pasaulio politiniu gyvenimu, įgyti daugiau žinių apie įstatymų leidžiamosios institucijos veiklą ir sprendimų priėmimo procesą, demokratijos pagrindus, valstybės ir parlamentarizmo
istoriją / Olgos Posaškovos nuotraukos

Gabija Januškaitė,
„Ryto“ gimnazijos mokinė
Gegužės 14-ąją, Lietuvos
Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio 102-ųjų metinių išvakarėse, LR Seime buvo surengtas
Demokratijos žinių konkurso finalas. Konkursas, skirtas gimnazistams (nors jame gali dalyvauti ir jaunesni mokiniai)
organizuotas pirmąkart, tad
džiaugiuosi, kad būdama abiturientė, turėjau pirmą ir paskutinę galimybę sudalyvauti
ne tik pirmajame konkurso etape, bet patekau ir į finalinį etapą. O jame itin pasisekė – užėmiau 5-ąją vietą.
Nors patekti į konkurso finalą, regis, nebuvo didelis iššūkis, pats finalas pareikalavo gerokai daugiau pastangų ir žinių.
59 į šį etapą patekę moksleiviai
Seime susirinko ankstyvą šeš-

tadienio rytą. Dar prieš prasidedant konkursui, jie išsitraukė
korteles, nurodančias frakciją,
kuriai dalyvis priklausys ir pagal
kurios nuostatas turės formuoti savo poziciją bei komitetą, kuriame jis darbuosis (tiesa, dvi
kortelės buvo ypatingos – vieną ištraukęs dalyvis tapo Seimo
Pirmininku, kitą – įstatymą teikiančios Mišrios Seimo grupės
nariu). Dalyviams sveikinimo
žodį nuotoliu tarė šio konkurso iniciatorė Seimo Pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen, sakiusi, kad būtent žinios yra laisvų žmonių ginklas ir pagrindinis
demokratijos sargas. O jos pavaduotojas Paulius Saudargas
susirinkusius finalininkus pasveikino gyvai.
Tuomet dalyvių laukė pirmoji užduotis, sudariusi pusę galutinio įvertinimo, – 20 klausimų
testas apie Lietuvos valstybę ir

jos demokratijos aspektus. Po
jos dalyviai pakviesti ankstyvųjų pietų, o tada finalininkų laukė didysis iššūkis, lėmęs likusią
įvertinimo pusę – Seimo darbo
simuliacija.
Turėjome svarstyti įstatymą
dėl nelietuviškų raidžių rašymo dokumentuose – dalyvavome visose įstatymo priėmimo
stadijose: pateikime, frakcijos ir
komiteto posėdžiuose, galiausiai – svarstyme ir priėmime. Visos šios stadijos, kaip ir realaus
Seimo darbo metu, vyko skirtingose patalpose, o Seimo posėdžiai – Kovo 11-osios salėje.
Dalyvių pasirodymus stebėjo ir
vertino Seimo darbuotojai, kurie daug pagalbos moksleiviams suteikti negalėjo. Dalyviai
patys vedė posėdžius, tad neblogas Seimo Statuto išmanymas buvo kone būtinas. Įstatymo priėmimas užtruko, užvirus

aštrioms ir gausioms argumentų diskusijoms, teko kiek pavėlinti ir apdovanojimų ceremoniją. Po trumpos ekskursijos po
Seimą pavargę dalyviai sugrįžo į pirmuosius Seimo rūmus
apdovanojimų ceremonijai. Joje
mokinius pasveikino ir apdovanojimus įteikė Seimo Pirmininkės pavaduotojas Vytautas Mitalas. Visi dalyviai gavo Seimo
prizus, o 1-32 vietą užėmę finalininkai apdovanoti kelionėmis į
Europos Parlamentą. Pirmos,
antros ir trečios vietos prizininkai apdovanoti išmaniaisiais prizais ir diplomais, kuriuos įteiks
Seimo Pirmininkė.
Konkursu siekiama paskatinti
jaunimą aktyviau domėtis Lietuvos ir pasaulio politiniu gyvenimu, įgyti daugiau žinių apie įstatymų leidžiamosios institucijos
veiklą ir sprendimų priėmimo
procesą, demokratijos pagrin-

dus, valstybės ir parlamentarizmo istoriją. Vis dėlto konkursas
apima gerokai platesnes kompetencijas – ne tik politologines,
istorines ar teisines žinias, bet ir
viešąjį kalbėjimą, gebėjimą dirbti grupėse. Demokratinių žinių
konkurso finalininkai jau turi ne
tik daug žinių apie mūsų valstybės valdymą, bet ir žino, kokios
šalies jie nori. Tad tikiu ir viliuosi, kad būtent šie žmonės – išsilavinę, drąsūs ir laisvi piliečiai
– greitai užims vadovaujančias
pozicijas Lietuvos politiniame
gyvenime. O jaunesniems mūsų
gimnazijos mokiniams noriu palinkėti drąsiai dalyvauti šiame ir
kituose konkursuose. Galimybė
susipažinti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraminčiais, net
ir besivaržant tarpusavyje – neįkainojama patirtis!

ESO primena: gyventojai atsakingi už jų žemėje
šalia elektros linijų augančių medžių priežiūrą

Restoranas „ROMNESA“ JASKONYSE
veikia nuo trečiadienio iki sekmadienio
Laukiame!
Tel. pasiteirauti – 8 606 00016
PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ
BANDYMŲ IR REMONTO VIEČIŪNŲ MIESTELYJE
Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens
tiekimą klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“
kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir remontus.
Informuojame, jog š. m. birželio 7-8 dienomis Viečiūnuose
bus atliekami
šilumos trasų hidrauliniai bandymai.
Hidraulinių bandymų metu laikinai bus nutraukiamas karšto
vandens tiekimas.
Hidraulinių bandymu metu pažeistų tinklų ruožų vartotojams
karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau
atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo
laiką konkretiems namams, bus informuoti jų prižiūrėtojai.
Telefonas informacijai: 8 313 51670, 8 313 51072.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“

ESO savo ruoštu skiria didelį dėmesį
miškuose esančių oro linijų apsaugos zonoje
ar už jos ribų augančių medžių, kurie griūdami
gali pažeisti linijas, genėjimui, tvarkymui bei
proskynų valymui / ESO archyvo nuotrauka

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) primena apie medžių, augančių
gyventojų sklypuose ir privačiuose miškuose, priežiūrą. Labai dažna elektros avarijų priežastis – šalia elektros
oro linijų augantys neprižiūrėti medžiai. Pučiant stipriam vėjui, siaučiant audrai, medžiai ir
jų šakos gali nutraukti laidus ar
nuversti atramas. Svarbu nepamiršti, kad už privačioje žemėje augančių medžių ir kitų
želdinių priežiūrą atsakingi patys gyventojai.
Savo valdose augančius me-

džius būtina apžiūrėti kiekvieną
pavasarį, kad jie nesukeltų nuostolių patiems gyventojams ir nepatogumų kaimynams. Įvairius
medžius ir vaismedžius reikia genėti anksti pavasarį, kai medžių
pumpurai dar nėra išsprogę, o gyvatvores ir kaulavaisius – baigiantis vasarai, jau po derliaus nuėmimo. Riešutmedžių šakų retinimą
reikėtų atidėti iki rugpjūčio ar rugsėjo mėnesių.
Primenama, kad medžius savo
sklype būtina sodinti saugiu atstumu nuo elektros linijų. Jei sodinamas medis, kuris augs netoli elektros linijų, iš anksto svarbu žinoti,
koks ateityje bus medžio aukštis
ir kaip šakosis jo vainikas. Pavyzdžiui, obelis per kelis metus užauga iki 2 metrų aukščio, o jos vainikas gali siekti 2,5 m.
Pastebėję pavojingai prie elektros linijų priartėjusį želdinį, ESO
specialistai turi teisę ir patys nupjauti šakas, tačiau tokiu atveju
didžiausias dėmesys skiriamas
elektros tiekimo saugumui ir patikimumui, o ne aplinkos estetikai, todėl gyventojai raginami patys tinkamai pasirūpinti medžiais
ir krūmais savo valdose.
ESO savo ruoštu skiria didelį dėmesį miškuose esančių oro
linijų apsaugos zonoje ar už jos
ribų augančių medžių, kurie griūdami gali pažeisti linijas, genėji-

mui, tvarkymui bei proskynų valymui. Taip užtikrinamas saugesnis
ir patikimesnis elektros energijos persiuntimas Lietuvos gyventojams. Svarbu žinoti, kad privačių miškų savininkai atsakingi, jog
jiems priklausančiose miškuose
augantys medžiai būtų tinkamai
prižiūrėti ir nedarytų žalos elektros linijoms ir energijos tiekimui.
Bendrovė, naudodama specialią „LiDAR“ technologiją, apžiūri tūkstančius kilometrų oro linijų
miškuose ir kreipiasi į miško savininkus, siekiant gauti sutikimus
tvarkyti pavojingus medžius, jeigu šie aukštesni nei atstumas nuo
jų iki elektros linijos. Artimiausiu
metu miško savininkai gaus pranešimus apie tokių medžių žymėjimą, o tai padarius, ESO kreipsis sutikimui gauti juos šalinti.
Svarbu, kad, nesuteikus sutikimo šalinti pavojingus medžius ir
tokiems medžiams nuvirtus ant
elektros oro linijų, miško savininkams teks padengti visus dėl to
patirtus nuostolius.
Pastebėjus, kad medžiai yra pavojingai pasvirę ir gali užgriūti ant
elektros linijų, reikia nedelsiant
apie tai pranešti ESO nemokamu
telefonu 1852. Daugiau informacijos apie medžių priežiūrą ir atstumus nuo elektros linijų laidų iki želdinių skelbiama ESO svetainėje.
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UAB „Jaukus viešbutis“
ieško

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
UAB „Leipmetalas“ siūlo darbą
metalo pjaustytojui.
Tel. 8 687 66440

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,
įvairių tipų šildomų grindų įrengimas.
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Perku vienkiemį su daugiau žemės,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje
prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti
tel. 8 611 01110
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029

PADAVĖJO (-OS) nuolatiniam darbui.
Geras darbo sąlygas
garantuojame.
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
Reikalingas
mineralinio vandens
linijos pilstymo
operatorius.
Atlyginimas – nuo
730.00 Eur, galimi
priedai.
Teirautis tel.
8 695 01995.

Kontaktinis tel.
+370 687 39758
M. K. Čiurlionio namaimuziejus ieško ekspozicijų
konsultanto/-ės.
Darbo pobūdis: lankytojų
konsultavimas, ekskursijų
vedimas, salių priežiūra.
Darbo užmokestis – 872 Eur
(neatskaičius mokesčių).

Kontaktinis tel. 8 679 24503

Pjauname žolę, karpome tujas.
Kreiptis tel.8 615 77277

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

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887

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

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel. +37062530320

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

Skubiai siūlomas laikinas darbas su trimeriu pjauti
krūmus, pagalbiniai ūkio darbai. Dienos atlygis 4045 Eur į rankas. Būtina vairuoti automobilį, atvykti į
darbą. Kreiptis tel. 8 664 13885

Tel. 8 686 80106

Cheminis giluminis baldų ir kilimų valymas Jūsų namuose.
Nemalonių kvapų šalinimas patalpose ir automobiliuose.

Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą.
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas.
Kreiptis tel.8 664 13885

Tel. 8 615 77277

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394
Elektros instaliacijos darbai
(nuo darbų pradžios iki pabaigos). Tel. 8 610 27022

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359
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:dzukijos.pulsas@gmail.com

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

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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
Informuojame, kad 2022-06-06 10:00 val. bus atliekamas žemės
sklypo (kadastro Nr. 5935/0001:94), esančio Druskininkų sav.,
Leipalingio sen., Šaulėnų k., ribų ženklinimas. Prašome gretimo
žemės sklypo, kad. Nr. 5935/0001:64 savininkę Angele Danute
Kazakevičiene ar jos įgaliotus asmenis dalyvauti matavimuose,
pareikšti sutikimą arba pretenzijas dėl žemės sklypo ribų suderinimo.
Matavimus atlieka: UAB „Geodėja“, Alytus.,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, tel. 8 623 76115
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/0011:98), esančio
Vilkanastrų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. savininkės D. Š.
(mirusi) turto paveldėtojus, kad UAB „AGINRO“ matininkas Mantas
Navikas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2293) 2022-06-06 nuo
15 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/0011:191), esančio
Vilkanastrų 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

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio registratūros administratorei (-iui).
Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių.

- viešbučio kambarinei (-iui) . Atlyginimas – 760 Eur,
neatskaičius mokesčių.
Kontaktinis tel. 8 615 34147
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Asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Parduoda nekilnojamą turtą
Parduoda 2 aukštų mūrinį namą
su ūkiniu pastatu Merkinėje, ramioje vietoje. Tel. 8 600 38260
Parduoda sodybą vienkiemyje
(vaizdingoje vietoje), Subartonių
kaime, 1,52 ha. Tel. 8 600 38260
Parduodama sodyba Švendubrės
kaime, Užupio g. 16. Sklypas – 93
arų, medinis namas, kluonas, daržinė, asfaltuotas privažiavimas.
Kaina – 52 000 Eur. Skambinti tel.
8 687 71156
Parduodamas garažas Ligoninės
g. 14-5, Druskininkai. Garažo plotas – 31,04 kv. m. Kaina – 15 000
Eur. Tel. 8 650 99533
Parduodama sodyba Veisiejuose
– 20 arų žemės, nauja statyba,
prie pagrindinio kelio, už kelio –
ežeras, aplink ežerai, yra sodas
arba keičiama į 2 kambarių butą
su patogumais, su priemoka. Tel.
+ 353 83 319 3691
Parduodamas 83, 32 kv. m mūrinis sodo namas su 5, 33 arų
žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas,
kadastriniai matavimai. Kaina –
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą
Domina 2 kambarių buto įsigijimas, išperkamoji arba ilgalaikė
nuoma Leipalingyje arba Druskininkuose. Tel. 8 687 40223
Ieškomas
pirkti
trijų
kambariu butas miesto centre.
Tel. 8 623 46394
Perka garažą ir sklypą Druskininkuose. Tel. +37061003727
Perka žemės ūkio paskirties
sklypą šalia Leipalingio. Tel.
+37069292108
Perka 2 kambarių butą. Bendrabutyje nesiūlyti. Tel. 8 601 53936
Perka garažą, vieta nėra svarbi.
Tel. 8 606 59756
Ieškomas pirkti didelis žemės
ūkio paskirties sklypas ūkininkavimui ir garažas Baltašiškėje. Tel.
+37062875156
Perka vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės. Gerą
variantą siūlyti tel. 8 611 01110

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

Parduoda mišką,
medieną, malkas
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795
Malkos
kaladėmis.
8 608 70658

Tel.

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

Perka mišką, medieną,
malkas
Perka
medieną.
+37060228830

Tel.

ūkio enciklopedija“, „Vaistiniai
augalai“ ir kitos grožinės literatūros knygos. Tel. 8 617 40100 ir
8 (313) 53647

Išnuomojamas kambarys pagerinto tipo bendrabutyje, Gardino
g. Nuomos kaina – 80 Eur/mėn. ir
komunaliniai patarnavimai. Tel. 8
606 13434

Tvarkinga
betono
maišyklė
– 260 l, kaina – 220 Eur. Tel.
8 699 93265

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

Parduodamas moteriškas dviratis – 7 pavarų, sportinis vyriškas
dviratis – 21 pavaros, kalnų dviratis – 21 pavaros, du mergaitiški
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų.
Vaikiška automobilinė kėdutė,
žurnalinis staliukas, pakabinami
šviestuvai, sulankstoma lovelė.
Tel. 8 630 87652
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis WC,
baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881
Naujas vyriškas dviratis „MINERVA ARTHUR DELUXE M 655“,
kaina – 225 Eur, kineskopinis
televizorius „LG“, 51 cm įstrižainė, kaina – 15 Eur, TV priedėlis
„VIDO“ – 10 Eur, pakabinami
šviestuvai butui ir sodybai nuo
4 Eur, seno modelio mygtukinio
„Nokia“ įkroviklis ir ausinukės
po 2 Eur, diagnostinės juostelės
gliukozės matavimui kraujyje,
TV ir muzikinio centro „Philips“
bei TV priedėlio „TV STAR T910“
pulteliai – nuo 4 Eur, vaikiškas
maniežas – 22 Eur, vaikiška
lovytė su čiužinuku – 30 Eur.
Tel. 8 686 43600
Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“,
mažai
naudotas.
Garantija
iki 2023 m. vasario mėnesio.
Tel. 8 616 47585

Išnuomojamas garažas automobilių remontui. Tel. 8 687 98911
Ukrainiečių šeima – dirbanti moteris su dviem paaugliais vaikais
ir mama išsinuomotų butą Druskininkuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 620 13098
M. K. Čiurlionio g. nuomoja 1
kambario butą, 4 aukšte. Kaina
– 230 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 616 57237

Išsinuomotų
Ieško išsinuomoti butą ar kambarį iki 150 Eur, su patogumais.
Tel. 8 612 87956
2 asmenų šeima ieško 1-2 kambarių buto su patogumais ilgalaikei nuomai. Tel. 8 680 10021

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506
Parduodamas 2007 m. „Aprilia SR50“ motoroleris, 4 kW (6
AJ) įpurškimas. TA iki 2024 m.
Tel. 8 687 76861

„Audi 80“ diskai, 4 skylių, 2 skardiniai diskai su naujomis padangomis R14, galima pirkti atskirai.
Tel. 8 686 66314

Reikalinga
Reikalingas meistras apdažyti
medinį namą. Tel. 8 681 16642
Skubiai reikalingas stogdengys
su patirtimi. Pageidautina, kad sugebantis dirbti su lauko ir vidaus
apdaila. Tel. 8 605 42559
Ieškome žmogaus, galinčio sukasti ir išlyginti žemės plotą (iki 2
arų). Tel. +37060465701
Moteriai po traumos reikalinga
pagalba buityje – 6 dienas per savaitę po 8 valandas. Skambinti tel.
+37062527579

Pamesta
Prie lenkto tiltelio pamesti akiniai
juodame dėkle. Garbaus amžiaus žmogui jie labai reikalingi.
Tel. 8 620 77016

Ieško darbo
Vyras
ieško
Tel. 8 638 10880

darbo.

Moteris ieško darbo – padėtų buityje, prižiūrėtų senolius.
Tel. 8 644 84291

Parduoda kiaulę, bandos Nr.
40994000718. Tel. 8 684 46944

Parduoda metalinę 3 kub. m cisterną (bačką, talpyklą) geros būklės – 1,1 x 2, 90 m, laikytas krosninis kuras. Tinka kanalizacijai,
kurui, vandeniui laikyti ir pan. Pasiimti patiems. Tel. 8 689 72061

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

Parduoda 5 melžiamas karves. Kaina 1400-1700 Eur. Tel.
8 615 63231

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

Perka transporto priemones
ir jų dalis

Prie M. K. Čiurlionio g. 99 („Maxima“ prekybos centro) balandžio
pabaigoje rasta sidabrinė grandinėlė. Kreiptis tel. 8 617 98273

Parduodama ožka ir ožkytė. Tel.
8 686 70478

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur.
Tel. 8 616 48116

Perka „Audi 80“, „Audi 90“, „Audi
100“ ir kitus automobilius. Tel. 8
632 54033

Auksinis auskaras prie didžiosios
„Maxima“ parduotuvės (M. K.
Čiurlionio g. 99). Tel. 8 617 98273

Parduoda žemės ūkio
produkciją

Parduoda triušius ir triušieną . Tel.
8 611 45735
Parduoda gerą, duodančią daug
pieno ožką ir ožiuką bei ožkutę.
Kaina – 80 Eur. Galima pirkti atskirai. Tel. 8 611 19982

Parduoda įvairius daiktus
Parduoda naudotą, geros būklės
kanalizacijos žiedą su dangčiu.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 614 66782
Kineskopinis TV „Philips“, 37 cm
įstrižainė, kaina – 13 Eur, TV „Philips“ su integruotu video – 20 Eur,
TV priedėlis „TV STAR T910“, kaina – 15 Eur, šaldytuvas „Gorenje“
dalimis (dvi durelės ir du kompresoriai). Tel. 8 686 43600
Parduoda benzininį generatorių
„HONDA ECMT 7000“, grandininį pjūklą „STIHL MS 250“,
drėlę „BOSCH GBH 2-26 DRE“,
tel. 8 611 76205
Pasaulinės literatūros bibliotekos
knygos (52), A. Šapokos „Lietuvos istorija“, „Tarybų Lietuvos
enciklopedija“ (13 knygų), “Namų

Rasta

Naujas čiužinys nuo pragulų,
vienkartinės, neperšlampamos
paklodės, italų gamybos pleistrus
nuo pragulų, grikių lukštų pagalvėlė nuo pragulų. Derinama kaina. Tel. 8 624 87129

Perka įvairius daiktus
Perka
aliumininę
Tel. 8 600 63766

valtį.

Perka auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374

Nuoma
Prie „Eglės“ san. išnuomojamas
sodo namelio 1 aukštas – 130
Eur, 2-as aukštas – 120 Eur,
gyvenama patalpa – 110 Eur.
Tel. 8 675 61036
Apie 200 m nuo „Eglės sanatorijos“ laikinam apgyvendinimui išnuomojamas 34 kv. m, 2
kambarių butas su visais patogumais, buitine technika, WIFI.
Tel. 8 632 30475

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas 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

16

2022 m. gegužės 26 d.

Savaitraščio Nr. 356
PADĖKA MEDIKAMS
Gerumas kaip rasa gaivina žmones...
Nuoširdžią padėką norime pareikšti Druskininkų ligoninės
Reabilitacijos skyriaus vedėjai Laimutei Stankevičienei,
kineziterapeutei Rūtai Maižiešiūtei ir ergoterapeutei
Liucijai Janulevičiūtei.
Jūs įkvepiate naujų jėgų kovoti su gyvenimo išbandymais,
o Jūsų rankos daro stebuklus! Nuoširdus AČIŪ už
supratingumą, atsidavimą savo darbui, žmogišką šilumą,
dėmesį, pagarbą pacientui, nuoširdų bendravimą ir
neabejotiną kompetenciją.
Jovita Večkytė

Leidėjas – VŠĮ „Kantri medija“
M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija
neatsako. Perspausdinti bet kokią
informaciją galima, tik gavus „Mano
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

