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Jonas Šimonis: „Džiaugiuosi sugrįžęs į 
Druskininkus ir galėdamas dirbti su vaikais“
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J. Šimonis: „Mūsų giminėje Jono vardas perduodamas iš kartos į kartą“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Paskelbtas Lietuvos 
ligoninių reitingas: 

tarp rajono lygmens 
ligoninių daugiausia 

rodiklių pasiekė 
Druskininkų ligoninė

2 psl.
Vasaros saugumo 

atmintinė

4 psl.
Neravų iššūkių takas – ir 

mažiems, ir dideliems

6 psl.
Laima Rekevičienė

Druskininkų Jaunimo užim-
tumo centro administratorius 
ir M. K. Čiurlionio meno moky-
klos renginių organizatorius 
Jonas Šimonis sako vaikystė-
je šiek tiek išgyvenęs, kad tė-
vai jį pavadino tokiu vardu, ta-
čiau šiandien savo vardu jis 
didžiuojasi ir kitokio nė neįsi-
vaizduoja. Jis sako, kad Jono 
vardą turėjo visi jo tėčio gimi-
nės vyrai, todėl šis vardas jam 
įgavo ypatingą reikšmę. 

Nors tradicinių Joninių apei-
gų J. Šimonis nepraktikuoja, 
vis dėlto draugų nupintas Jo-
ninių ąžuolo  vainikas jį kas-
met pradžiugina. 

Šįkart Joninių išvakarėse 
Jūsų laukia pažintis su jaunu 
ir energingu druskininkiečiu J. 
Šimoniu, kuris po studijų kar-
tu su žmona Gintare sugrįžo į 
Druskininkus, čia kuria gyve-
nimą ir stengiasi padaryti daug 
naudingų darbų, kad jo gimta-

sis miestas klestėtų. 
– Dabar Jono vardą tėvai savo 

atžaloms suteikia vis dažniau. 
O kai pats buvai mažas berniu-
kas, ko gero, nedaug bendra-
vardžių turėjai. Ar vardas Tau 
patiko?

– Kai buvau vaikas, dėl savo 
vardo kartais būdavo nesmagu 
– tuo metu Jono, Petro ar Juozo 
vardus turėdavo jau solidūs dė-
dės, bet ne maži berniukai. Bet 
palaipsniui mano vardas man vis 
labiau patiko ir tapo tikrai mielas. 
Mane vaikystėje juk ne Jonu, o 
Jonuku vadindavo. 

Mūsų giminėje šis vardas per-
duodamas iš kartos į kartą. Šį 
vardą turėjo mano prosenelis, se-
nelis, tėtis, juo tėveliai pavadino ir 
mane.

– Tai turbūt Joninės Jums – 
ypatinga šventė? Ar turite ko-
kių Joninių šventimo tradicijų? 

– Iš tikrųjų mūsų šeima visa-
da labai brangino kartu praleis-
tą laiką. Neįkainuojamas mums 
visų susibūrimas gamtoje – mes 

visi labai mylime gamtą. Taigi ir 
per Jonines važiuojame į gam-
tą, dažniausiai – su palapinėmis 
prie ežero. Dabar į iškylas gamto-
je pakviečiu ir draugus. O kadan-
gi ir tėvai yra kaip draugai, tai visi 
kartu susirenkame. Šventėje da-
lyvauja ne vienas Jonas...

– Ieškote paparčio žiedo?
– Na, neturime tokių gilių tradici-

jų – per laužus nešokinėjame, pa-
parčio žiedo neieškome. Bet vi-
sada malonu, kai draugai nupina 
ąžuolo lapų vainiką, pasveikina. 
Stengiamės išlaikyti tradiciją vi-
siems tą dieną išvažiuoti į gamtą.

– O kokios šiemet bus Tavo 
Joninės?

– Kadangi įsigijome būstą, no-
rėtųsi įkurtuvių šventės. Ko gero, 
ją kartu su Joninėmis teks švęs-
ti prie Latežerio ežero, gamtoje... 

Pasikviesime artimiausius žmo-
nes – savo ir žmonos šeimas, 
draugus, pasistatysime palapi-
nes. 

nukelta į 5 psl.
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Praėjusią savaitę Valstybi-
nė ligonių kasa kartu su LR 
Sveikatos apsaugos ministeri-
ja pristatė Stacionarinių įstai-
gų 2021 m. veiklos vertinimo 
rezultatus pagal naujus koky-
bės ir efektyvumo rodiklius. Li-
goninės buvo vertinamos, su-

skirsčius jas į respublikines, 
regiono ir rajono lygmenis.

Įvertinus gydymo įstaigų vei-
klos rezultatus, jie buvo palyginti 
tarpusavyje ir tarptautiniu mastu. 
Tarp Lietuvos rajono lygmens ir 
privačių ligoninių daugiausiai ko-
kybės ir efektyvumo rodiklių pa-

siekė Druskininkų ligoninė.
Kaip informuoja vertintojai, re-

zultatai  bus naudojami ne tik ana-
lizuojant paslaugų kokybės ge-
rinimo galimybes, bet ir  ateityje 
sprendžiant dėl investicijų porei-
kio ir tikslingumo, sutarčių suda-
rymo tikslingumo, neprioritetinio 
viršsutartinių paslaugų apmokė-
jimo ir pan.

 Pasirinktų rodiklių, pagal ku-
riuos buvo vertinamos ligoninės 
sąrašas ne trumpas – tai ir sme-
genų insulto bei miokardo infark-
to rodikliai, klubo sąnario proteza-
vimo rodikliai, dienos chirurgijos 
atvejai – net 18 operacijų grupių 
ir kt.

Druskininkų ligoninės direktorė 
Evelina Raulušaitienė džiaugiasi 
bendru kolektyvo darbu ir jo įverti-
nimu ir sako, kad tobulėti ir steng-
tis dar yra kur. „ Analizė parodė 
ne tik mūsų stipriąsias puses, bet 
ir  tas sritis, kurias turime gerin-
ti. Pvz: fibrinolizės atlikimas per 
30 min. esant miokardo infarktui. 
Stengiamės ir toliau stengsimės 
visą dėmesį maksimaliai sutelk-
ti į pacientų gydymą bei teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimą. Ži-
noma, įvertinimai motyvuoja. O 
pati idėja įvertinti respublikinio, 
regiono ir rajono lygmens gydymo 
įstaigas yra gerai - išryškėja įstai-
gų stiprybės, silpnybės, paneigia-
mi mitai apie mažąsias ligonines“, 
– sako E. Raulušaitienė.

Klubo sąnario endoprotezavi-
mo rodiklio grupėje Druskinin-
kų ligoninė aplenkė didžiąsias 
šalies gydymo įstaigas

Druskininkų ligoninė – Lietuvoje 
vienintelė, pasiekusi visus tris ro-
diklius klubo sąnario endoprote-
zavimo rodiklio grupėje, lyderiau-
ja aplenkusi net didžiąsias šalies 
gydymo įstaigas.

Dar gegužės mėnesį ligoninė 
skelbusi apie endoprotezavimo 

operacijų rezultatus, džiaugėsi, 
kad operuoti sąnarius pacientai į 
Druskininkų ligoninę atvyksta iš 
visos Lietuvos.

Tuomet Druskininkų ligoninės 
Chirurgijos skyriaus vedėjas Vy-
tautas Kvedaras pasakojo, kad, 
„sąnarių protezavimo metodų yra 
labai daug. Dabar galima atlikti ir 
vienpusį kelio sąnario endopro-
tezavimą. Oksfordo universiteto 
metodas, kai pakeičiama tik da-
lis sąnario, jau taikomas ir mūsų 
ligoninėje. Pirmąsias operacijas 
Druskininkų chirurgai traumato-
logai atliko drauge su konsultan-
tu iš Respublikinės Vilniaus uni-
versitetinės ligoninės ortopedijos 
skyriaus vadovu T. Sveikata ir sė-
kmingai šią praktiką taiko ir mūsų 
ligoninėje – teigė V. Kvedaras.

Paskelbtas Lietuvos ligoninių reitingas: tarp rajono lygmens 
ligoninių daugiausia rodiklių pasiekė Druskininkų ligoninė

Operuoti sąnarius pacientai į Druskininkų ligoninę atvyksta iš visos Lietuvos / Druskinin-
kų ligoninės archyvo nuotrauka

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas:
„Valstybinė ligonių kasos ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos pristatyti 

Stacionarinių įstaigų 2021 m. veiklos vertinimo rezultatai parodė, kad Drus-
kininkų ligoninė dirba motyvuotai, profesionaliai, o tai leidžia pirmauti tarp 
panašaus dydžio įstaigų, o kai kuriose srityse – ir būti lydere  šalies mastu. 

Mums labai svarbu medikų komandos stiprinimas, jaunų perspektyvių me-
dikų pritraukimas. Pastaraisiais metais matome, kad ligoninės kolektyvas 
atsinaujina ir tai iš tiesų džiugina.

Tikimės šias tendencijas išlaikyti ir įgyvendinat naująją sveikatos priežiū-
ros reformą.

Tikimės, kad LR Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama naująją 
sveikatos priežiūros reformą, atsižvelgs į šių vertinimų rodiklius, ir Druski-
ninkų ligoninė toliau teiks sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis apimtimis, jos bus savalaikės 
ir operatyvios ir mūsų gyventojams, ir kurorto svečiams.“

Pasak Druskininkų ligoninės vadovės E. Raulušaitienės,  
norint ir toliau sparčiai judėti į priekį - Druskininkų ligoninei būtinos inves-
ticijos: tiek į infrastruktūrą, tiek į įrangos atnaujinimą.

„Esame vienintelė Lietuvoje kurortinio miesto ligoninė, norime būti pa-
trauklūs, inovatyvūs, todėl reikia ieškoti galimybių naujoms investicijoms. 
Daug vilčių dedame į naująjį projektų etapą. Jau ruošiame projektinius 
pasiūlymus ir labai tikimės, kad bent keli iš jų bus finansuojami. Lėšos, 
kurias gauname iš ligonių kasų už suteiktas paslaugas, didžiąja dalimi 
skiriamos darbo užmokesčiui, medikamentams. Jeigu ne papildomos už-
dirbtos lėšos už mokamas paslaugas, pinigų trūktų net elementariau-
siems dalykams. Dalis medicinos įrangos, reikalingos šiuolaikinėms dia-
gnostikos ir gydymo paslaugoms, yra 10-15 metų senumo. Jeigu sugestų, 
niekas neremontuotų, nes pakaitinių detalių tiesiog niekas nebegamina. Nuo 2010 m. ligoninė iš valstybi-
nių investicijų, per dešimtmetį, negavo nei vieno euro. 2020 m. buvo skirta 200 tūkst. eurų naujam rent-
geno aparatui. Ir tais pačiais metais COVID-19 laikotarpiu 74 tūkst. eurų, už kuriuos buvo įsigyta du DPV 
aparatai ir mobilus rentgenas, kurių labai reikėjo gydant COVID-19 sergančius pacientus. Vienintelė įran-
ga, kurią įsigijome, yra su savivaldybės pagalba, iš paramos ir iš uždirbtų lėšų“ – sakė E. Raulušaitienė.  

„Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo
širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizavimas“ - 1 528 155 Lt
(442 584 Eur), ES lėšos.

2005 – 2008 m.

„Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos,
palaikomojo gydymo ir slaugos, dienos chirurgijos paslaugų ir
priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros plėtra“ – 2 496
000 Lt (722 891 Eur). 621 094 Eur - ES lėšos, 101 797 Eur - valstybės
biudžeto lėšos.

2010 – 2011 m.

Projektas „Skaitmeninės rentgenoviziografijos sistemos diegimas“ – 3
900 Eur. Savivaldybės lėšos.
Projektas „Novatoriškų medicinos technologijų diegimas VšĮ
Druskininkų ligoninėje“ (chirurginis diodinis lazeris ir ultragarso
aparatas). Projekto vertė 38 841 Eur. Savivaldybės lėšos – 29 000 Eur.

2018 m.

 Projektas „Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ –
14 000 Eur. Savivaldybės lėšos.
Projektas „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir prevencija
VšĮ Druskininkų ligoninėje“ (ultragarsinės diagnostikos sistema) – 26
000 Eur. Savivaldybės lėšos.

2019 m.

Įrangos įsigijimui skirtos lėšos (su Covid-19 susijusių paslaugų
teikimui) – 74 000 Eur. Nupirkti 2 DPV aparatai ir mobilus rentgenas.
Valstybės biudžeto lėšos.
Projektas „VšĮ Druskininkų ligoninės chirurgijos skyriaus teikiamų
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (instrumentų plovimo
mašina ir anestezijos sistema su gyvybinių funkcijų monitoriumi) – 60
000 Eur. Savivaldybės lėšos.

2020 m.

Projektas „VšĮ Druskininkų ligoninės mamografijos skaitmenizavimas
ir paslaugos kokybės bei prieinamumo gerinimas“. Projekto vertė 51
994 Eur. Savivaldybės lėšos – 30 000 Eur.

2021 m.

INVESTICIJOS IR PROJEKTAI
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Šių ženklų paskirtis - informuoti vairuotojus apie jų transporto priemonės greitį. / Savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Savivalybėje su Lietuvių bendruomenių atstovais aptarta pasirengimo žaidynėms eiga

Po susitikimo savivaldybėje svečiai išvyko susipažinti su Druskininkais / Druskininkų savivladybės archyvo nuotrauka

Druskininkų kurortui itin 
svarbu estetinis aplinkos 
vaizdas – siekiame užtikrinti, 
kad visos teritorijos, taip pat 
ir privačios, esančios Druski-
ninkuose ir kaimiškosiose sa-
vivaldybės vietovėse, atrody-
tų tvarkingai.

Dėkojame žemių sklypų sa-
vininkams, tvarkantiems jiems 
priklausančias žemės valdas.

Tačiau pastebime, kad Drus-
kininkų savivaldybės teritorijo-
je dar yra apleistų, be priežiūros 
paliktų žemės sklypų – ragina-
me savininkus atsakingai su-
tvarkyti tokius  žemės sklypus: 
surinkti šiukšles, šienauti vejas, 
sutvarkyti želdinius, surinkti nu-
pjautas ar nukritusias šakas. 

Atkreipiame dėmesį, kad už 
nesitvarkymą yra numatyta 
administracinė atsakomybė.

Iki liepos 1 dienos nesutvar-
kius jums priklausančių sklypų, 
tiek fiziniams ir juridiniams as-

menims priklausantys žemės 
sklypai bus įtraukti į apleistų 
sklypų sąrašą.

Apleistų žemės sklypų sąra-
šas bus perduodamas Valsty-
binei mokesčių inspekcijai dėl 

padidinto 4 procentų žemės mo-
kesčio tarifo taikymo 2022 metų 
mokestiniam laikotarpiui.

Tad nelaukite paskutinės mi-
nutės, susitvarkykite jums pri-
klausančias teritorijas.

Šią savaitę M. K. Čiurlio-
nio ir Veisiejų gatvėse su-
montuoti aštuoni  įspėjamie-
ji  greičio nustatymo ženklai.  
Jie įrengti judriose gatvių at-
karpose, prie pėsčiųjų perė-
jų.

Šių ženklų paskirtis - infor-
muoti vairuotojus apie jų trans-

porto priemonės greitį bei įspė-
ti, jei pasirinktas greitis viršija 
leistino greičio ribą.

Įspėjamųjų greičio nustatymo 
ženklų įrengimo projektas fi-
nansuojamas ES ir Druskininkų 
savivaldybės biudžeto lėšomis, 
įrenginių vertė – daugiau kaip 
60 tūkst. eurų.

Aplinkos projektų valdymo 
agentūra 2021 metų pabaigo-
je Druskininkų savivaldybės 
administracijai skyrė 43826,2 
eurų dydžio dotaciją įgyven-
dinti projektą „Namų ūkiuose 
susidariusių asbesto atliekų 
tvarkymas Druskininkų savi-
valdybėje“.  

Įgyvendinant šį projektą, iš 
daugiau kaip 100 savivaldybėje 
esančių namų ūkių bus saugiai 
pašalintos  asbesto atliekos, ku-
rių pagal pateiktus gyventojų pra-
šymus priskaičiuota apie 200 t.  

Surinktos asbesto atliekos bus 
saugiai surinktos ir nuvežtos į 
Alytaus rajone esančią inertinių 
atliekų apdorojimo aikštelę su as-
besto šalinimo sekcija, taigi Drus-
kininkų savivaldybėje sumažės 
galima tarša pavojingomis asbe-
sto atliekomis.

Informuojame kad viešųjų pir-

kimų konkursą laimėjo ir asbes-
to surinkimo apvažiavimo būdu 
ir šalinimo paslaugą Druskininkų 
savivaldybėje pradeda teikti UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“, 
kuris pagal Savivaldybės pateik-
tą sąrašą susisieks su namų ūkių 
savininkais nurodytais kontaktais 
likus ne mažiau, nei 5 darbo die-
noms iki planuojamos surinkimo 
dienos.

Asbesto turinčias atliekas (šife-
rį) prašome padėti vietoje, kurią 
nesunkiai pasiektų sunkvežimis, 
sulūžusias atliekas galima sudė-
ti į didmaišius.

Su gyventojais susisiekęs pa-
slaugos teikėjas informuos apie 
atliekų pakavimo ir paėmimo 
tvarką, prireikus suteiks reikalin-
gas pakavimo priemones (pvz., 
maišus, plėvelę) bei susitars dėl 
tikslios jų paėmimo datos.

Druskininkų savivaldybė-
je lankėsi Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės atstovė, 
Jungtinės Karalystės lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Alvija Černiauskaitė ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos Sporto komisijos 
pirmininkas Laurynas Mise-
vičius, kurie kartu su savi-
valdybės vadovais aptarė pa-
siruošimo pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms eigą, kul-
tūrinę programą ir kitus klau-
simus.

Jau kitą mėnesį tūkstančiai 
Lietuvos išeivių mėgėjų sporti-
ninkų sugužės į Druskininkus, 
kur liepos 14–17 dienomis vyks 
XI-osios Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės.

Praėjusią savaitę Druski-
ninkuose lankėsi ir su Drus-
kininkų mero pavaduotoju 
Linu Urmanavičiumi susitiko 
Lietuvoje viešintys Majamio 
(JAV) universiteto politologi-
jos, tarptautinių santykių bei 
diplomatijos specialybių stu-
dentai bei jų dėstytoja Nerin-

ga Klumbytė.
L. Urmanavčius išsamiai pri-

statė Druskininkus: kurorto is-
toriją, įgyvendintus bei planuo-
jamus įgyvendinti projektus, 
svarbius kultūrinius renginius 
bei atsakė į svečius dominan-
čius klausimus.

Studentus domino  ES lėšo-

mis remiamų projektų rengimas 
ir įgyvendinimas, jie domėjosi 
ekologiškais sprendimais, Drus-
kininkų ateinančio dešimtmečio 
vizija bei planais.

Po susitikimo savivaldybė-
je svečiai išvyko susipažinti su 
Druskininkais.  

Kviečiame visus žemės sklypų 
savininkus sutvarkyti jiems 

priklausančias teritorijas

Druskininkuose sumontuoti įspėjamieji 
greičio nustatymo ženklai

Pradedamas namų ūkiuose susidariusių 
asbesto atliekų surinkimas Druskininkų 

savivaldybėje

Aptarta pasiruošimo Pasaulio lietuvių  
sporto žaidynėms eiga

Studentai iš JAV susipažino su Druskininkais

Atkreipiame dėmesį, kad už nesitvarkymą yra numatyta administracinė atsakomybė / 
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Pasitinkant vasaros atos-
togas, Druskininkuose vyko 
renginys ,,Vasaros saugumo 
atmintinė‘‘. 

Norėdamas atkreipti visuo-
menės dėmesį į saugų bei 
kokybišką poilsį, Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras birželio 18 
dieną subūrė įvairias tarny-
bas šalia Druskonio ežero.

Renginyje dalyvavo Druskinin-
kų priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos pareigūnai, kurie supa-
žindino dalyvius su atsakinga ir 
pavojinga gaisrininko gelbėtojo 
profesija 

Susirinkę vaikai galėjo apžiū-
rėti gaisrininkų automobilį, ku-
riuo gelbėjimo tarnybos dar-
buotojai vyksta į iškvietimus. 
Gelbėjimo tarnybos darbuotojai 
maloniai pristatė ir pademons-
travo mašinoje esančią įrangą, 
supažindino su jos atliekamo-
mis funkcijomis, taip pat prista-
tė 72 val. išvykimo krepšį, ku-
riame yra visi reikalingi daiktai, 
jeigu, esant reikalui, reikia grei-
tai išvykti (visa informacija sve-
tainėje www.lt72.lt) 

PAGT prie VRM Vilniaus PGV 
Alytaus PGT narai pristatė dar-
bo specifiką, pademonstravo 
darbo įrangą, supažindino su 
virve perduodamais signalais 
nardančiam kolegai (pilną vaiz-
do įrašą galite pasižiūrėti Drus-
kininkų VSB „Facebook“ platfor-
moje). 

Druskininkų greitosios medi-
cinos pagalbos skyriaus medi-
kai aiškino, kaip elgtis atsitikus 
nelaimei, kur skambinti, į kokius 
dispečerio klausimus reikia aiš-
kiai ir greitai atsakyti, kokius pir-
mosios pagalbos veiksmus at-
likti, kol atvyks GMP medikai. 
Renginio dalyviai buvo moko-
mi praktinių pagalbos veiks-
mų. GMP medikai su džiaugs-
mu žiūrėjo į aplink susirinkusius 
norinčius mokytis žmones saky-
dami: ,,Kuo daugiau aplink žmo-
nių mokančių suteikti pirmą-
ją pagalbą, tuo lengviau GMP 
(greitosios medicinos pagalbos) 
specialistams‘‘ 

Šauniai pasirodė ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Va-
rėnos rinktinės Druskininkų už-
kardos kinologai, kurio metu 
renginio dalyviai galėjo pama-
tyti puikiai išlavntus tarnybinio 
šuns sugebejimus.

Lietuvos kelių direkcija į Drus-
kininkus atsivežė saugos diržų 
įrenginių demonstravimo prie-
mones, kurios susilaukė itin di-
delio susidomėjimo. Kiekvienas 

pabandęs, turėjo galimybę įsiti-
kinti, kokie svarbūs yra saugos 
diržai kelyje, o atsitikus nelai-
mei, gerokai sumažina šansus 
būti stipriai sutraumuotam.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras or-
ganizavo sveikatos stotelę, ku-
rioje žmonės galėjo pabandyti 
atlikti gaivinimą ant manekeno, 
Heimlicho metodą, naudojant 
užspringimo liemenę, užsidė-
ti girtumo akinius, taip pat VSB 
organizavo viktoriną, kurios nu-

galėtojai buvo apdovanoti biu-
ro įsteigtais prizais bei teikė in-
formaciją sveikatos stiprinimo 
klausimais 

Esame labai dėkingi visiems 
partneriams, be Jūsų nebūtų to-
kio puikaus renginio! 

Tai tik dar kartą įrodo, kokie 
stiprūs galime būti susivieniję, 
dalindamiesi savo žiniomis su 
kitais 

VSB linki saugių ir 
prasmingų vasaros atostogų!

Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka kviečia pro-
zininkus dalyvauti konkurse 
tema ,,Gaveliška dabartis‘‘, 
skirtame įamžinti rašytojo 
Ričardo Gavelio atminimą. 
Konkurso tikslas – skatin-
ti prozininkus prisiminti ir 
propaguoti rašytojo Ričardo 
Gavelio kūrybą, ugdyti kū-
rybiškumą ir literatūrinę savi-
raišką, įtvirtinti kūrėjo pozici-
ją kultūros aplinkoje. 

KONKURSO SĄLYGOS
1. Konkurse turi teisę dalyvau-

ti visi profesionalūs lietuvių kal-
ba rašantys Lietuvos ir užsienio 
šalių prozininkai.

2. Konkursui teikiami aukštos 
literatūrinės ir meninės kokybės 
prozos kūriniai.

3. Kūrinio teksto apimtis netu-
ri viršyti 10 tūkstančių spaudos 
ženklų su tarpais.

4. Konkurse dalyvaujantis kū-
rinys negali būti anksčiau pu-
blikuotas ar dalyvavęs kitame 
konkurse.

5. Kūrinys konkursui turi 
būti pateiktas iki 2022 m. lie-
pos 31 d. 24.00 val. elek-
troninio pašto adresu  
bibliotekadrusk@gmail.com arba 
metodinis@druskininkai.mvb.
lt. Kartu su kūriniu pateikiami 

šie kūrinio autoriaus duomenys: 
vardas, pavardė, adresas, elek-
troninio pašto adresas, telefono 
numeris.

6. Konkurso sąlygas atitinkan-
čių kūrinių vertinimo kriterijai: 
meniškumas, formos ir turinio 
originalumas, temos atskleidi-
mas.

Konkursui pateiktą prozą ver-
tins ir laureatus išrinks Kūrinių 
vertinimo komisija, sudaryta iš 
rašytojų, literatūros kritikų, lite-
ratūrologų.

Bus skelbiami pirmosios, an-
trosios ir trečiosios vietų lai-
mėtojai, laureatams įteikiamos 
padėkos ir atminimo dovanos, 
kurias įsteigė organizatorius.

Konkurso organizatorė – 
Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, konkurso partne-
rė – Lietuvos rašytojų sąjunga. 
Projektą finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba ir Druskininkų 
savivaldybė.

Papildoma informacija teikia-
ma tinklalapyje www.bibliote-
kadruskininkai.lt ir tel. +370 313 
52358 pirmadieniais - ketvirta-
dieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 
val., penktadieniais – nuo 8.00 
val. iki 15 val. 

Vasaros saugumo atmintinė Kviečiame dalyvauti 
prozos kūrinių konkurse

Norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį į saugų bei kokybišką poilsį, Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuras subūrė įvairias tarnybas šalia Druskonio ežero / VSB archy-
vo nuotraukos
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Vyrai gaudys žuvį, moterys virs 
žuvienę, uogausime. Pratęsime 
Joninių šventės tradiciją, linksmai 
leisdami laiką gamtoje.

– Druskininkai taip pat apsup-
ti gamtos, gal todėl po studijų 
sumanei sugrįžti gyventi į gim-
tąjį miestą?

– Man niekada nepatiko dide-
li miestai. Studijavau Šiauliuo-
se, teko pagyventi Vilniuje, bet nė 
vienas iš jų netraukė. Susipažinę 
su tada dar būsima žmona Ginta-
re, kuri irgi kilusi iš Druskininkų, 
supratome, kad abu labai mylime 
savo gimtąjį miestą. Taigi, be di-
desnių svarstymų atsikraustėme 
gyventi čia.

– Ir, kaip jaunas žmogus, pasi-
rinkai dirbti su jaunimu, įtrauk-
ti jį į sportines veiklas?

– Esu baigęs pedagogikos 
mokslus, taigi dabar turiu galimy-
bę praktiškai įgyvendinti teorines 
žinias. Pasirinkau studijuoti kūno 
kultūrą, nes sportas mane lydė-
jo visą gyvenimą. Studijuodamas 
pamačiau, kiek visko galima pa-
daryti. 

Iki tol dalyvaudavau mano ma-
mos (Jelena Šimonienė – diabe-
to klubo „Atgaja“ vadovė – aut. 
past.) organizuojamose vaikų di-
abeto stovyklose, daug bendra-
vau su vaikais, prie tokio darbo 
jau buvau pratęs. O dabar įgytos 
žinios praverčia Druskininkų JUC 
organizuojamose vaikų vasaros 
stovyklose. 

Mane visada žavėjo futbolas. 
Gal todėl, kad mano tėtis visa-
da žaidė futbolą, mane vesdavo-
si drauge. Labai daug motyvaci-
jos suteikė mokytojas Vytautas 
Kapčius, subūręs futbolo koman-
dą ir pradėjęs populiarinti šį žai-
dimą Druskininkuose. Kadangi 
mane futbolas lydi nuo mažens, 
man svarbu, kad ši sporto šaka 
sėkmingai gyvuotų mūsų mieste. 
Dalyvaujame Alytaus apskrities 
čempionatuose, bandome pri-
traukti kuo daugiau jaunimo. 

Norisi, kad jaunuoliai sportuotų, 
o ne tik leistų laiką prie kompiute-
rių ar išmaniųjų telefonų ekranų. 

Kol nebuvo JUC stovyklų, dir-
bau su 7-12 metų vaikais, orga-
nizavau jiems veiklas, stengiausi 
sudominti juos įvairiomis estafe-
tėmis, kad jie daugiau judėtų, o jų 
gyvenimas būtų sveikas ir judrus.

– Ar vaikai noriai dalyvauja 
stovyklose? Į ką labiausiai ak-
centuojamas dėmesys, organi-
zuojant JUC stovyklas?

– Manau, kad vaikams būna 
smagu. Žinoma, reikėtų klausti jų 
pačių ar tėvelių. Bet atsiliepimai 
buvo tikrai geri. 

Pagrindinis dalykas stovyklose 
– vaikas turi būti laimingas! Jeigu 
vaikui bus smagu, tai ir tėvai bus 
patenkinti. Labai svarbu, kad pa-
vyktų užmegzti ryšį tarp pedago-
go ir vaiko. Tada stovykla bus sė-
kminga. Vaikai viską labai jaučia, 
todėl svarbu, kad pedagogui pa-
čiam būtų įdomu tai, ką jis daro. 
Jeigu bus abipusis ryšys, viskas 
bus gerai. 

Stovyklos vadovas nėra vien 
tik mokytojas, jis turi būti ir vai-
kų draugas, pelnyti jų pasitikėjimą 
ir skatinti juos laikytis taisyklių. 
Svarbiausia, kad vaikas matytų, 
jog tu viską darai nuoširdžiai.

– O kokios būna Tavo rengia-
mos stovyklos?

– Mes organizuojame cukrinio 
diabeto stovyklas ir stengiamės 
parodyti vaikui, kad šią ligą gali-
ma „prisijaukinti“ ir gyventi visa-
vertį gyvenimą. Būna, atvyksta 
vaikai, nusiminę, kad jiems vieno 
ar kito dalyko negalima. Tada par-
odai, kad proto ribose viskas gali-
ma, ir yra daugybė variantų, kaip 
galima tai padaryti.

Man svarbiausia padaryti vis-
ką, kad vaikui būtų smagu ir vei-
kla jam patiktų. Taigi nuolat tenka 
ieškoti naujovių – juk šiuolaikinį 
vaiką sudominti gana sunku. Kai 
organizuoju stovyklas, nubrėžiu 
aiškias taisykles. Svarbiausia iš 
jų –punktualumas, taip pat drau-
džiami bet kokie keiksmažodžiai. 
Už minutę pavėlavimo ar keiks-
mažodį jaunuolio laukia 10 atsi-
spaudimų. Tos pačios taisyklės 
galioja ir man. Jeigu pavėluosiu, 

taip pat darysiu atsispaudimus. 
Kartais vaikai net laukia, kol pa-
vėluosiu, kad pamatytų, kaip juos 
darau. Bet visi žino – taisyklės ti-
krai galioja visiems!

– Pats, Jonai, esi puikus pa-
vyzdys to, kad diabetas netru-
do gyventi visavertį gyvenimą.

– Su mama kartu mokyklose 
skaitome paskaitas ir kalbame 
apie diabetą, norime moksleivius 
supažindinti su šia liga. Aš kal-
bu iš savo patirties: gimiau svei-
kas, susirgau, būdamas šešerių, 
bet dariau viską, kad ši liga man 
netrukdytų gyventi. Visada spor-
tavau, baigiau studijas universite-
te, turiu nuostabią žmoną. Viską 
galima padaryti, jei tik pasistengi. 
Žinoma, visada su savimi tempie-
si ir tą „draugą“ – cukrinį diabetą, 
bet svarbiausia su juo susigyventi 
– tada jis nebus toks baisus, kaip 
atrodo.

– Dirbi mėgstamą darbą, jam 
skiri nemažai laiko. Ar lieka lai-
ko pomėgiams?

– Gamta yra mano didžiausias 
pomėgis. Laukiame, kol grybų 
sezonas prasidės – mūsų šeima 
yra tiesiog „pamišusi“ dėl grybavi-
mo. Mėgstu žvejoti – tai labiausiai 
padeda „persikrauti“ po darbo su 
dokumentais. Su žmona mėgsta-
me dviese išvažiuoti su palapinė-
mis į gamtą. Tarsi pabėgi nuo vis-
ko ir mėgaujiesi laiku sau.

Džiaugiuosi, kad mūsų pomė-
giai sutampa. Žmona sakė, kad 
su manimi visada jaučiasi saugi, 
todėl galime važiuoti bet kur. Man 
tai labai svarbu. 

Labai džiaugiamės ir puikiais 
santykiais su mūsų abiejų tėve-
liais. Vieni kitiems bandome visa-
da padėti, palaikyti.

– Kas labiausiai Jūsų šeimą 
suartina?

– Ko gero, mano šeimą labai su-
artino vaikystėje mūsų su broliu 
patirtos sveikatos problemos. Vi-
sada norėjosi padėti negalią tu-
rinčiam broliui Robertui. Mane vi-
sada žavėjo labai stiprus mano 
tėvų ryšys, jie visada buvo vienas 
kitam ramsčiu. Labai gerbiu savo 
tėtį – jis vedė mamą, kai ji jau tu-
rėjo neįgalų sūnų, prisiėmė visą 
atsakomybę ir jį užaugino. Mano 
liga tėveliams buvo antras iššū-
kis, tačiau ir jį jie, surėmę pečius, 
atlaikė. Jie didžiuojasi mumis, o 
mes irgi jais abiem žavimės. 

– Kas Tau gyvenime svarbiau-
sia? Kokios didžiausios Tavo 
vertybės?

– Vis dėlto, mano manymu, svar-
biausia žmogui yra šeima. Gali-
ma turėti daugybę idėjų, nuveikti 
daugybę darbų, bet man svarbu, 
kad būtų žmogus, kuris palaiky-
tų, būtų kartu, šalia kurio galėtum 
būti savimi, kuris suprastų.

Kartą į savo organizuotą renginį 
man padėti pasikviečiau žmoną 
Gintarę. Ten pabuvusi, ji sakė dar 
labiau mane suprantanti, nes pati 
patyrė, koks mano darbas. Da-
bar ji žino, kodėl aš po darbų, kai 
tenka daug bendrauti, būti rengi-
nio vedėju, kartais noriu pailsėti ir 
pabūti tyloje. Ir aš pats suprantu 
žmoną, kuri dirba iš namų ir visą 
laiką būna viena. Žinau, kodėl jai 
po darbo norisi bendravimo... 

Man visada norėjosi išbandyti 
įvairius darbus. Buvo įdomu, kaip 
dirba padavėjai. Padirbėjau pats. 
Buvo smalsu, kaip dirba viešbu-
čio administratoriai. Ir šį darbą 
dirbau. Net kazino teko padirbė-
ti, kai gyvenau Vilniuje. 

Kai pats esi „paragavęs“ įvairių 
profesijų, geriau kitus darbuotojus 
supranti. Kai padirbi, pavyzdžiui, 
padavėju, nekyla klausimų dėl ar-
batpinigių... Bet artimiausias man 
pasirodė darbas su jaunimu. 

– Su jaunimu dirbi ne tik 
JUC, bet ir Druskininkų M. 
K.Čiurlionio meno mokykloje.

– M. K. Čiurlionio meno moky-
kloje esu renginių organizatorius. 
Ši veikla man nauja, bet labai 
smagu, kad mane palaiko moky-
klos kolektyvas. 

Menų mokykla daro labai dide-
lius darbus, tačiau apie juos gar-
siai nekalba. Norisi, kad konkur-
suose dalyvaujantys vaikai savo 
gebėjimus parodytų ir mūsų 
mieste. 

Į Druskininkus buvo atvažiavę 
chorai „Ąžuoliukas“ ir „Liepaitės“, 
Pramogų aikštėje organizavome 
bendrą koncertą. Čia buvo su-
rengtas dailės konkursas „Kraš-
to spalvos“ ir 1-asis respublikinis 
fortepijono muzikos. solistų kon-
kursas „M. K. Čiurlionio muzi-
kos spalvos“. Labai tikimės, kad 
Druskininkai vis dažniau pama-
tys Meno mokykos mokinių pasi-
rodymus. Juk jie pasiekia puikių 
rezultatų, garsina Druskininkus ir 
Lietuvoje, ir už jos ribų, bet patys 
druskininkiečiai mažai juos mato. 
Darome viską, kad būtume labiau 
matomi. Štai Tėvo dienos proga 

surengėme koncertą miesto baž-
nyčioje. 

Man patinka tai, ką dirbu, o kai 
darbas patinka, viskas savaime 
klostosi gerai – abiejose darbo-
vietėse kolektyvai puikūs, supa 
geranoriški žmonės. Žinoma, at-
lygis už darbą Druskininkuose 
nėra didelis, bet tai atperka kiti 
dalykai. 

Visada jaunatviškai jaučiuosi, 
nes bendrauju su jaunimu. Iš vai-
kų labai daug ko galima išmokti. Ir 
nereikia bijoti pripažinti, kad kar-
tais galbūt jie žino daugiau. Tada 
ir vaikas jausis labiau pasitikintis, 
žinodamas, kad jo žinios praver-
tė, buvo naudingos. Aš juk taip 
pat daug ko nemoku, ir jei man 
vaikas parodys, kaip vieną ar kitą 
dalyką padaryti, tikrai jausiuo-
si dėkingas. Patirtis parodė – jei-
gu nori išspręsti kokį nors sunkų 
klausimą, užduok jį vaikui. Ir kar-
tais tikrai gali sulaukti labai vertin-
go patarimo!

– Kokios didžiausios Tavo, 
kaip jauno žmogaus, svajo-
nės?

– Tiesą sakant, dauguma mano 
svajonių jau išsipildė... O dabar 
man svarbiausia, kad sveiki būtų 
artimieji, kad kuo ilgiau būtų ga-
lima mėgauti mėgstama veikla. 
Svajonių yra daug. Norisi pake-
liauti, aplankyti vieną kitą salą. 
Darbe man svarbiausia, kad vai-
kai būtų užimti ir laimingi. Mane 
jų laimingos šypsenos ir įkvepia 
naujoms idėjoms bei darbams. 

Man norisi pačiam prisidėti prie 
Druskininkų klestėjimo. Dabar 
ugdome jaunimą, kuris, galbūt, 
sugrįš ir pratęs mūsų darbus. No-
risi „užmotyvuoti“ jaunimą, kad ir 
Druskininkuose galima puikiai gy-
venti, kurti ir save realizuoti.

Beje, pastebėjau, kad mano 
bendraamžiai sugrįžta į Druski-
ninkus, čia kuria šeimas. Turbūt 
mums jau nuo vaikystės įskiepy-
ta, kad būtent čia geriausia gy-
venti ir auginti vaikus... Atvyksta 
nemažai jaunų žmonių ir iš kitų 
miestų. Kažkuo vis dėlto traukia  
mūsų kurortas! 

Čia ne tik kamščių nėra, bet ir iš 
viso be automobilio išsiversti ga-
lima – viskas nesunkiai pasiekia-
ma pėsčiomis. 

Man Druskininkuose smagu, 
nes šį miestą pažįstu nuo ma-
žens – viskas čia sava ir artima, 
JUC kolektyvas jaunas, energin-
gas. Tik turėk idėjų ir jas gali sė-
kmingai realizuoti!

Jonas Šimonis: „Džiaugiuosi sugrįžęs į Druskininkus ir 
galėdamas dirbti su vaikais“

J.Šimonis: „Organizuojant stovyklas, man svarbiausia padaryti viską, kad vaikui būtų smagu ir veikla jam patiktų“ / Asmeninio archyvo nuotrauka
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Jeigu iki šiol nežinojote, kas 
yra Neravai ir kur juos rasti, 
visai netrukus ši vieta taps 
viena geidžiamiausių Lietu-
voje, tad pulkite ieškoti že-
mėlapio ir kelio į šią vieto-

vę. Beje, Visuotinėje lietuvių 
enciklopedijoje rašoma, kad 
Druskininkų savivaldybės 
Viečiūnų seniūnijos Neravų 
kaimas įsikūręs dešiniajame 
Nemuno krante, beveik susi-

jungęs su Druskininkų mies-
tu, apjuostas Nemuno vaga 
bei Šakynų ir Grūto miškais, 
gražiomis sodybomis. Per 
kaimelį teka siaurutis Dzir-
nės upelis,  vingiuojantis link 
Nemuno, o gyvena čia apie 1 
200 gyventojų. 

Jau visai greitai šita plačiajam 
pasauliui menkai žinoma vieto-
vė taps garsi dėl dar vieno en-
ciklopedijos verto fakto –  Ne-
ravų iššūkių tako. Pasak idėjos 
autorės Rimos Bocisienės, šios 
naujovės sukūrimas buvo tikras 
iššūkis, nes pasišauta įgyven-
dinti ne šiaip kokį tradicinį, o iš-
ties modernų ir aktualų projek-
tą. Neraviškiai užsibrėžė tikslą 
– sukurti tokį regioninį produk-
tą, kuris, panaudojant esamus 
vietos išteklius ir infrastruktūrą, 
atskleistų Neravų kaimo ben-
druomenės krašto unikalumą. 
Ir, tiesą sakant, tai įgyvendin-
ti jiems pavyko su kaupu – pro-
jektą „Neravų iššūkių takas“ 
Lietuvos kaimo bendruomenių 
sąjunga konkurse „Sumani ben-
druomenė – pažangus kaimas“ 
nominavo kaip vieną iš gerųjų 
pavyzdžių.

Taigi, nuo šiol žemėlapyje Ne-
ravų miškas taps Uždraustuoju, 
o pelkė – Juoduoju ežeru. Kaž-
kas girdėto? Tuomet drįstame 
teigti, kad jūs esate tikras legen-
dinio Hario Poterio fanas!

Mėgstantys intriguojančius po-
tyrius vietos gyventojai ir sve-
čiai, kurių tikimasi nuo šiol su-
laukti vis daugiau, keliaudami 

Neravų kaime įrengtu taku ne 
tik dalyvaus orientacinėje pra-
mogoje „Uždraustasis miškas“, 
kurios metu sužinos apie vieto-
vės unikalumą, bet ir turės įveik-
ti įvairias interaktyvias užduotis, 
naudodami šiuolaikines techno-
logines priemones, loginį mąs-
tymą ar tiesiog gerą intuiciją ir 
išradingumą.

Trumpiau tariant, Neravuo-
se bus galima išbandyti naujai 
įrengtą maršrutą, kurį gal net 
labiau galima vadinti pabėgi-
mo kambariu po atviru dangu-
mi. Jei pasiryšite šiam iššūkiui, 
jūsų lauks labai svarbi misija – 
įveikti dvylika užduočių, surasti 
ir sunaikinti 7 horokrusus ir iš-
gelbėti Harį Poterį nuo Patys Ži-
not Ko, prakeiksmo. Patikėkite, 
bus ir smagu, ir inovatyvu, kaž-
kiek netikėta ir kartais visiškai 
nelengva!

Vedami garsiosios Hogvart-
so profesorės, transfigūracijos 
mokytojos Minervos Makgo-
nal ir gavę į pagalbą Hermionos 
rankinuką su nuorodomis, tu-
rėsite ieškoti įvairių užuominų, 
atspėti įslaptintus kodus ir atra-
kinti spynas. Ir tik įvykdę visas 
užduotis, įveiksite Neravų iššū-
kių taką. Tam, kad viską pavyk-
tų sėkmingai įgyvendinti, būtina 
turėti mobilaus ryšio telefoną su 
mobiliaisiais duomenimis, QR 
kodo nuskaitymo programėlę 
telefone, Facebook programė-
lę ir savo el. pašto programėlę. 
Jei netyčia Uždraustajame miš-
ke įstrigtumėte, šie dalykai pra-

vers ieškant pagalbos.
Bet žinote, laukia ir ne itin ma-

loni kelionės atkarpa, kai teks 
sekti paskui vorus. Brrr, ne kie-
kvienas juos mėgsta! Bet galų 
gale, pasiekę paskutinę žemė-
lapyje pažymėtą vietą ir veikda-
mi ranka rankon, galbūt sėkmin-
gai įveiksite ir paskutinę užduotį 
– sunaikinsite Voldemortą.

Beje, pasak R. Bocisienės, už-
draustajame miške baigiama 
įrengti žaidimų erdvė vaikams ir 
suaugusiems – jau sūpuoja virš 
debesų nukeliančios sūpynės, 
čia pat įrengtos kelios pavėsi-
nės su laužavietėmis, tad ge-
resnės vietos švęsti vaikų gim-
tadienius ar surengti linksmą 
pikniką su draugais tikrai nera-
site!

Taigi, junkite navigacijas ir lė-
kite ant šluotos į Neravų kaimą 
patirti neįtikėtinus nuotykius. 

Projektas finansuojamas 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto bei Drus-
kininkų savivaldybės lėšomis 
pagal Druskininkų vietos veiklos 
grupės teritorijos vietos plėtros 
2015-2020 m. strategijos prie-
monę „Regioninių produktų kū-
rimas panaudojant krašto kultū-
ros ir istorijos paveldą“

Išsamesnę informaciją apie 
orientacinę pramogą „Už-
draustasis miškas“ rasite 
www.surusvejai.lt

Ramunė Tarandė

Stebint 2021-2022 m. Lietu-
vos vaikų U15 tinklinio čem-
pionatą, kilo idėja suburti ta-
lentingas, tinklinio sporto 
šaką pasirinkusias mergai-
tes, gimusias 2008 ir 2009 
m., į vieną būrį, įvertinti fizi-
nio bei techninio pasirengi-
mo lygį bei šios sportuojan-
čių vaikų imties potencialą 
ir galimybę sudaryti atitin-
kamo amžiaus Lietuvos mer-
ginų tinklinio rinktinę. Tuo 
tikslu buvo paskelbta atvi-
ra registracija ir 2022 m. bir-
želio 10-12 m. į pirmąją mer-
gaičių, gimusių 2008 ir 2009 
metais, ciklo „Uždekime tin-
klinio žvaigždutę“ stovy-
klą susirinko 34 mergaitės 

iš sportinėmis tradicijomis 
garsių Lietuvos miestų – Pa-
langos, Klaipėdos, Kelmės, 
Raseinių, Jonavos, Kauno, 
Vilniaus, Alytaus, Panevėžio 
bei Druskininkų. Džiugina tai, 
jog šioje stovykloje dalyvavo 
ir 4 druskininkietės, tai Jus-
tina Plukytė, Viltė Jakavony-
tė, Mėta Balkaitytė ir Gabrie-
lė Suchanekaitė. 

Nors stovykla vyko tik kelias 
dienas, tačiau ji buvo intensy-
vi tiek stovyklos dalyvėms mer-
gaitėms, tiek ir trenerių koman-
dai, koordinavusiai sportinės 
stovyklos veiklas – Edgarui Su-
chanekui (Druskininkų sporto 
centras), Audriui Kasparavičiui 
(Kauno sporto mokykla „Star-

tas“), Mykolui Suchanekui (vyrų 
tinklinio klubas „Kauno RIO 
Startas“). 

Pratybų intensyvumas parei-
kalavo didelės mobilizacijos ir 
fizinių pastangų. Rytais ener-
gijos sėmėmės iš Druskinin-
kų K. Dineikos sveikatingumo 
parko gamtinių resursų. Dėl di-
delės dalyvių gausos, sporti-
nes pratybas salėje teko orga-
nizuoti dviem srautais. Trenerių 
komanda džiaugiasi, jog visos 
mergaitės sėkmingai susitvarkė 
su visomis užduotimis, gal kam 
sekėsi geriau, o kam ne taip, 
kaip norėjo, tačiau visų mer-
gaičių pastangos buvo akivaiz-
džios. Visos kovėsi su sunku-

mais ir parodė kovingą, sportinį 
charakterį. 

„Sužavėjo mergaičių darbštu-
mas, motyvacija, tikslo siekimas 
ir jų geranoriškumas. Įtemptų 
sportinių užsiėmimų metu mer-
gaitės parodė gerus tinklinio 
sporto šakos įgūdžius, kuriuos 
įgijo savo ugdymo įstaigose. 
Nors antros dienos pabaigoje ir 
trečią dieną buvo juntama, jog 
mergaitės jau šiek tiek pavargu-
sios, tačiau visuomet visus ly-
dėjo gera nuotaika ir mergaičių 
linksmas klegėjimas.“ – Džiau-
gėsi komandos treneris Edga-
ras Suchanekas.

Greta su sportinėmis veiklo-
mis, penktadienį ir šeštadie-
nį Lietuvos sporto Universiteto 
mokslininkų komanda, vado-
vaujama Lietuvos Sporto uni-
versiteto docento Aurelijaus 
Zuozos, atliko stovykloje daly-
vaujančių mergaičių antropo-
loginių duomenų matavimus, 
fizinio pajėgumo bei šuolio tes-
tavimus. Apibendrinus atliktus 
matavimus ir testavimus, trene-
riams bus pateikta išsami kie-
kvienos sportininkes duomenų 
charakteristika. Taip pat, vyko 
motyvaciniai trenerių pokalbiai 
su sportininkėmis, siekiant įsi-
vertinti mergaičių tikslus, moty-
vaciją bei lūkesčius.

Apibendrinant stovyklos vei-
klas, prieš atsisveikinant su 

mergaitėmis, aptartos jų sava-
rankiško darbo vasaros laiko-
tarpiu užduotys, akcentuota į ką 
reikėtų atkreipti dėmesį ir skir-
ti laiko asmeniniams užsiėmi-
mams.

Stovyklos idėją pasiūliusi ir 
įgyvendinusi trenerių komanda 
tikisi, jog stovykla buvo naudin-
ga sportininkėms ir į namus jos 
grįžo įgijusios naujų įgūdžių ir 
perpildytos teigiamomis emoci-
jomis bei dėkoja mergaites pa-
rengusiems ir paraginusiems 
dalyvauti šioje stovykloje trene-
riams. Organizatoriai tikisi, jog 
šis projektas bus sėkmingas, jo 
rezultatai atneš visai Lietuvos 
tinklinio bendruomenei džiaugs-
mo ir pasididžiavimo jausmą, 
nors laukia ilgas ir sunkus ke-
lias. 

Na, o Lietuvos tinklinio fede-
racijos Trenerių komisija dėko-
ja tinkliniui draugiškam miestui 
Druskininkams, apgyvendinimo 
ir maitinimo paslaugas sutei-
kusiems svečių namams „Par-
ko Vilai“ ir jų vadovui Rimantui 
Markauskui, galimybę sportuoti 
sudariusiam Druskininkų spor-
to centrui ir jo vadovui Gintarui 
Šikšniui. 

Mes mylime tinklinį! Kartu mes 
komanda!

Lietuvos  tinklinio 
federacijos Trenerių komisija

Neravų iššūkių takas – ir mažiems, ir dideliems

Druskininkuose vyko pajėgiausių šalies tinklininkių merginų 
stovykla „Uždekime tinklinio žvaigždutę“

Pratybų intensyvumas pareikalavo didelės tinklininkių mobilizacijos ir fizinių pastangų

Jau greitai šita plačiajam pasauliui menkai žinoma vietovė taps garsi dėl dar vieno enciklopedi-
jos verto fakto –  Neravų iššūkių tako 
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„Grožio supratimą perėmiau 
iš mamytės, kuri daug metų ku-
ria gintaro karolius. Iš manęs 
tą estetikos pojūtį paveldėjo ir 
abi dukros, kurios labai gražiai 
tapo įvairius paveikslus“, – pa-
sakojo iki šiol dirbanti  vaikų 
darželyje, sugebanti tvarkingai 
suderinti visus savo mylimus 
darbus pedagogė Asta Bura-
gienė, jau penkerius metus ku-
rianti dekoracijas įvairių šven-
čių progomis.

Moters individuali veikla – šven-
čių dekoravimas helio balionais, 
skintų gėlių floristika,  momenti-
nių fotoaparatų  ir  įvairių šventi-
nių dekoracijų nuoma. Tai yra jos 
hobis, virtęs nedideliu verslu ir 
teikiantis jai didelį malonumą.

“Savo individualią veiklą pradė-
jau prieš penkerius metus, bū-
tent, nuo foto sienų, foto rėmelių, 
pastatomų gėlių gamybos, vyres-
nioji dukra Airida ir vyras Irman-
tas pastūmėjo mane  plėsti prekių 

akiratį ir nuomoti ne tik foto sie-
nas, foto rėmelius, pastatomas 
gėles, bet  ir  dirbti su helio ba-
lionais, gaminti įvairias dekoraci-
jas, ruošti šventes vaikams ir su-
augusiems. Norėdama pasiekti 
gerų rezultatų,  pradėjau važinėti 
į seminarus, domėtis šia smagia ir 
mylima man veikla.

Iš helio balionų galima daug ką 
padaryti – girliandas, arkas, foto 
sienas, modeliuotas figūras, kolo-
nas, įvairias dekoracijas. Manau, 
jog dabar jau esu gerai įvaldžiusi  
dekoravimo meną su  helio balio-
nais“, – pasakojo Asta.

Gėlės visada buvo jos didelė 
aistra,  floristikos srityje moteris 
dirba  dvejus metus, gilinasi į šią 
sritį, važinėja į seminarus ir tobu-
lėja, siekia savo svajonių ir užsi-
brėžtų tikslų.

Teikia dar vieną paslaugą – pa-
gal užsakymus išvežioja  ir įteikia 
gėlių puokštes užsakovams.

Savaitgaliais pagal užsakymus 

ji, padedama jaunėlės dukros 
Elingos, keliauja po įvairias sody-
bas, puošia šventės patalpas ar-
komis, kuria girlindas iš spalvingų 
balionų, taip pat kuria ir skintų gė-
lių kompozicijas, kuriomis deko-
ruoja šventinius stalus, arkas.

Pasidomėjus, kokiomis progo-
mis žmonės kreipiasi Astos pa-
galbos, moteris teigė, jog žmo-
nės pirmiausia apžiūri jos puslapį 
socialiniame tinkle FACEBOOK, 
tada skambina ir išdėsto savo pa-
geidavimus. 

,,Mano paslaugų prašo krikš-
tynoms, vestuvėms,  mergva-
kariams, bernvakariams, gim-

tadieniams, jubiliejams ne tik 
druskininkiečiai, bet ir iš kitų 
miestų atvykstantys svečiai, ku-
rie švenčia šventes Druskininkų 
mieste arba mūsų regione, įvai-
riose sodybose. Dabar žmonės 
seka tai, kas populiaru užsienyje 
ir to paties reikalauja iš manęs“, – 
pasakojo Asta.

Moteris pasakojo apie dar vie-
ną jos teikiamą paslaugą vestuvių 
metu– “Šampano staliuką” šven-
tės vietoje.

“Nuomuoju staliukus, įvairias 
staltieses, taures, dekoravimo in-
dus,  pavyzdžiui, kai svečiai išei-
na iš bažnyčios ar metrikacijos 

skyriaus, prie  ,,Šampano staliu-
ko“ jų laukiu su šypsena aš.  Man 
svarbu, kad savo darbu prisidė-
čiau prie šventinės nuotaikos su-
kūrimo, negaliu apsakyti, kokias 
emocijas palieka man kiekvie-
na šventė, nuostabūs žmonės, 
nuostabios pažintys, kurios mane 
skatina tik tobulėti ir judėti į prie-
kį, ačiū nuostabiems mano klien-
tams už pasitikėjimą”– pasakojo 
dekoratorė ir floristė A.Buragienė.

FB: Spalvingos dekoracijos 
Jūsų šventei Druskininkuose
Tel. +370 690 47310
astaburagiene14@gmail.com

Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje veikia Zi-
gmonto Jurevičiaus darbų par-
oda. Autorius parodoje ekspo-
nuoja beveik dvi dešimtis savo 
kūrybinės veiklos pradžioje 

nupieštų eskizų, nutapytų etiu-
dų, nulietų akvarelių. Lankyto-
jai čia pamatys porą kamerinių 
autoriaus autoportretų, taip 
pat minimalistinių, negausiais 
štrichais brūkšteltų, bet puikiai 

kiekvieno personažo indivi-
dualų charakterį perteikiančių 
grupinių kompozicijų, galės 
įvertinti realistiškus piešinius 
– studijas, demonstruojančias 
pavydėtiną piešėjo kantrybę, ir 
pasigėrėti skaidriais, jausmin-
gais peizažais, kuriuose domi-
nuoja gamta ir Žemaitijos kai-
mo vaizdai.

Kurorto senbuvis Z. Jurevi-
čius, šiuo metu skaičiuojantis 
93-iuosius savo gyvenimo metus, 
daugeliui vyresnės kartos druski-
ninkiečių yra pažįstamas kūrėjas. 
Iš Žemaitijos į Druskininkus su 
šeima jis atvyko 1969 m. ir pagal 
savo specialybę įsidarbino ką tik 
įsteigtoje Meno gaminių įmonėje. 
Iki tol 10 metų dirbo mokytoju Tel-
šių taikomosios dailės mokyklo-
je, kurią buvo baigęs. Mokyklos 
vadovai, pastebėję gabų ir pers-
pektyvų Dailiojo metalo apdir-
bimo skyriaus absolventą, buvo 
palikę jį šioje įstaigoje dirbti pe-
dagoginį darbą. Mokykla po metų 
įgijo technikumo statusą. Z. Jure-
vičius technikume dėstė juvelyri-
ką, vadovavo mokinių praktikai. 
Tuo metu jau buvo pagausėjusi jo 
šeima, gimę sūnūs Alfredas ir Da-
lius, tad laisvalaikio likdavo ne ka-
žin kiek, bet vieną kitą valandėlę 
pavykdavo ištaikyti ir kūrybai.

Druskininkų meno gaminių įmo-
nėje „Ūla“ Z. Jurevičius dirbo dai-
lininku – juvelyru, etalonų kūrėju. 
Jo darbo metais įmonė išaugo į 
vieną didžiausių Lietuvoje, kūru-
sių ne tik papuošalus, bet ir kitus 

praktinės, taikomosios paskirties 
dailės dirbinius. Šioje įmonėje su-
kurtais papuošalais iš sidabro, 
gintaro, rago, brangių ir pusbran-
gių metalų, taip pat suvenyrais, 
medaliais, ženkleliais, kitais de-
koratyviniais gaminiais iš žalva-
rio, bronzos ar vario buvo plačiai 
prekiaujama ir už Lietuvos ribų. 
Z. Jurevičius jau Telšiuose buvo 
pasiekęs graviravimo meistrys-
tės aukštumų, o Druskininkuose 
pasižymėjo kaip iniciatyvus ori-
ginalių gaminių kūrėjas. Sukurti 
metalo gaminio etaloną nėra grei-
tas darbas. Etalono kūrimas rei-
kalauja plačios vaizduotės, žva-
lios akies, titaniškos kantrybės, 
didelio kruopštumo ir meistriš-
kų įgūdžių. Viskas prasideda nuo 
idėjos, nuo minties, ji išsirutulio-
ja į projektą, eskizą, kuris būna 
svarstomas ir aptariamas. Jeigu 
idėjai pritariama ir projektas apro-
buojamas, tuomet pereinama 
prie įgyvendinimo: graviruojamas 
štampas, modeliuojama matri-
ca ir imamasi pavyzdžių gamy-
bos. „Ūloje“ Z. Jurevičius sukūrė 
galybę įvairių gaminių, įsisavino 
aliuminio liejinių technologiją, da-
lyvavo parodose. Jam buvo pati-
kėti ir svarbūs valstybiniai užsa-
kymai sukurti medalį ir ženklelį 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
100-osioms gimimo metinėms 
pažymėti, vėliau – medalį, skirtą 
Popiežiui. Z. Jurevičius sako keti-
nęs studijuoti institute, bet darbai 
„Ūloje“ taip gerai sekėsi ir taip už-
valdė, kad nuo jų niekaip negalė-

jęs atsitraukti. 
Druskininkų meno gaminių įmo-

nėje „Ūla“ Z. Jurevičius dirbo 20 
metų, čia sulaukė ir pensinio am-
žiaus. Kai išėjo į užtarnautą po-
ilsį, vėl atsigręžė į širdžiai mie-
lus darbus, o pastaraisiais metais 
kūrybai skiria dar daugiau lai-
ko. Su didele nostalgija Z. Jure-
vičius šiandien prisimena mokslo 
draugus, savo bičiulius tautodaili-
ninkus iš Žemaitijos Vytautą Gal-
diką ir Albertą Žulkų, šiuo metu 
jau iškeliavusius į Dievo namus. 
V. Galdikas tapė paveikslus, liejo 
bronzos dirbinius, pagarsėjo kaip 
vargonų kūrėjas, variklių kolekci-
onierius. A. Žulkus buvo iškilus 
skulptorius, medžio drožėjas, me-
notyrininkų pripažintas nepralen-
kiamu žinovu medžio bei gintaro 
dermės srityje.

Z. Jurevičius sako, kad dar gali 
ir nori piešti, todėl dažnai į ran-
kas ima pieštuką ar pastelės krei-
deles. Jau turi darbų naujai paro-
dai, yra sukūręs apie 30 pastelių. 
Traukia jį ir medžio drožyba, yra 
surikiavęs ištisą eilę rūpintojėlių, 
šv. Marijos, šv. Jono bei kitokių 
statulėlių. Labiausiai Z. Jurevičius 
norėtų bendros šeimyninės par-
odos, kurioje būtų eksponuoja-
mi ne tik jo kūriniai, bet ir sūnaus 
Alfredo, profesionalaus dailinin-
ko, tapyba, ir šviesaus atminimo 
žmonos Onutės Jurevičienės nai-
viojo meno pavyzdžiai.

Dabartinė Z. Jurevičiaus jaunys-
tės darbų paroda viešojoje biblio-
tekoje veiks iki liepos 15 d.

Dekoravimo meną įvaldžiusi Asta kuria šventes aplinkiniams

Kūrybai amžius – ne kliūtis

A. Buragienė jau penkerius metus kuria dekoracijas įvairių švenčių progomis / Asmeninio archyvo nuotraukos

Asta Buragienė dvejus metus kuria puokštes iš skintų gėlių / Asmeninio archyvo nuotraukos

Užsakymo nr. 360-01

Z. Jurevičius sako, kad dar gali ir nori piešti, todėl dažnai į rankas ima pieštuką ar paste-
lės kreideles / Druskininkų viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
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Nušienavote žolę, nugenė-
jote medžius, sutvarkėte gė-
lynus? Kur dėti šakas, žolę, 
išrautus augalus? Yra keli ke-
liai. 

Pirmas. Viską susikrauti ir 
vežti į kompostavimo aikštelę 
Gardino g. 100, kur priimamos 
visos žaliosios atliekos. Rū-
šiavimo centruose (atliekų su-
rinkimo aikštelėse), esančio-
se Leipalingyje, Vytauto 57A ir 
Viečiūnuose, Verpėjų g. 26, pri-
imamos visos žaliosios atliekos, 
išskyrus nugenėtas medžių ša-
kas. Visose aikštelėse žaliosios 
atliekos iš gyventojų priimamos 
nemokamai. 

Antras. Sodų bendrijų gyven-
tojai žaliąsias atliekas turi mesti 
į joms skirtus specialius didelius 
konteinerius. 

Trečias. Kompostuoti žalią-
sias atliekas savo namų ūky-
je, specialiai tam įrengtoje vie-
toje ar dėžėje. Namų sąlygomis 
kompostuoti galima šias atlie-
kas: augalų lapus, nupjautą 
žolę, smulkias šakas, piktžoles 
(patartina be subrendusių sė-
klų), vazonų žemę, triušių, viš-
tų, arklių, karvių mėšlą, natūra-

lų naminių graužikų (žiurkėnų, 
jūrų kiaulyčių) pakratą, kiauši-
nių lukštus, arbatos pakelius, 
kavos tirščius ir jų filtrus, suplė-
šytą popierių, kartoną, kiaušinių 
dėklus, vaisių ir daržovių žieves 
bei kitus vaisių ir daržovių liku-
čius. 

Griežtai draudžiama žalią-
sias atliekas palikti prie komu-
nalinių atliekų konteinerių, vež-
ti ir krauti miške ar bet kurioje 
kitoje tam neskirtoje ir specia-
liai nepažymėtoje vietoje! Tokie 
veiksmai traktuojami kaip savi-

valdybės patvirtintų Atliekų tvar-
kymo taisyklių pažeidimas, už 
kurį yra numatyta administraci-
nė atsakomybė. 

Žaliosios atliekos turi būti tvar-
komos atskirai nuo kitų komu-
nalinių atliekų!

Alytaus regione esančių kom-
postavimo aikštelių ir rūšiavimo 
centrų adresai bei darbo laikas 
skelbiami https://www.aratc.lt/
kontaktai-rusiavimo-centrai-2/. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro inf. 

„Nekaltos“ žaliosios atliekos: kas 
galima, o kas draudžiama? 

ARATC nuotr. Vietose, kur susidaro didžiuliai žaliųjų atliekų kiekiai, jas patogiausia rinkti į tam 
skirtus konteinerius. Dėl jų pastatymo kreipkitės į savivaldybę.

Zita Aleksonienė

Atslūgus pandemijos bangai, 
senjorai, Trečiojo amžiaus uni-
versiteto lankytojai, kaip ir visi, 
kas nuolat trokšta naujų įspū-
džių, bendravimo džiaugsmo, 
nusprendė keliaudami pabaig-
ti mokslo metus. Ne užsienyje, 
o Šiaurės Lietuvos kampelyje – 
Biržuose. 

Birželio 15 d. didžiulis autobu-
sas pajudėjo Kauno link, kur lau-
kė gidė. Pamankštinę kojas prie 
Kauno pilies, pasigėrėję Santaka, 
Vyčio skulptūra, iškentę didmies-
čio rytinio eismo grūstį, pagaliau 
pasiekėme „Via Baltica“. Šiuolai-
kinis kelias buvo proga gidei mus 
sugrąžinti į praeitį, supažindinti 
su istoriniais keliais, ėjusiais per 
Lietuvą. Keliaudami Vidurio Lie-
tuvos lyguma, išgyvenome dve-
jopus jausmus: akį džiugino, 
stebino aguonų raudoniu lieps-
nojantys javų laukai, liūdna buvo 
žiūrėti į vandenyje mirkstančius 
pasėlius, liūčių ir vėjų išguldytus 
plotus…

Kelionė neprailgo, nes klau-
sėmės pasakojimų apie iš pra-
važiuojamų vietų kilusius ar ten 
gyvenusius ir Lietuvai nusipel-
niusius žmones: didikų Radvilų ir 
Tiškevičių giminių atstovus, Tėvą 
Stanislovą, skulptorių Zikarą, bro-
lius Vileišius ir kt. Artėjant prie 
Panevėžio, gidė nusprendė pati-
krinti, ką mes žinome apie Aukš-
taitijos sostinę – surengė viktori-
ną. Pasirodėme ne iš kelmo spirti 
– beveik visas užduotis įveikėme: 
iš apibūdinimų atpažinome kū-
rėjus, sportininkus, garsinusius 
Panevėžį ir Lietuvą, įvardijome 
miesto kultūros ir sporto objek-
tus. Važiuojant Pasvalio, Biržų 
rajonų žemėmis, buvo primintas 
ir to krašto gamtinis išskirtinumas 
– karstinės įgriuvos.

Pasiekę Biržus, pirmiausia pa-
sukome prie Kirkilų karstinės kil-
mės ežerėlių ir savitos formos 
apžvalgos bokšto. Ne visi išdrįso 
įveikti 30 m aukštį, kad pažvelg-
tų į apylinkes. Kiti tenkinosi pasi-
vaikščiojimu tilteliais.

Kitas kelionės objektas – gra-
fų Tiškevičių pastatytas Astra-
vo dvaras. Klasicizmo stiliaus 
rūmai dabar tvarkomi, todėl pa-
sidairėme į buvusius žirgyno mū-

rus, kur dar prieš kelis dešimtme-
čius buvo įsikūręs lininių audinių 
fabrikas „Siūlas“, pasigrožėjome 
parko gėlynais, pasivaikščiojo-
me Širvenos ežero, dirbtinio van-
dens telkinio Apaščios ir Aluonos 
upių santakoje, pakrante. Paskui 
mediniu lieptu keletą šimtų metrų 
nužingsniavome į kitą pusę – patį 
Biržų miestą. 

Paskutinis pažintinės kelionės 
objektas - Biržų pilis, kurią 16 a. 
pabaigoje pasistatė didikai Ra-
dvilos. Ji tarnavo kaip gynybinis 
bastionas prieš švedus. Pilis per 
karus buvo švedų sugriauta, at-
statyta ir vėl sugriauta. Dabar ji 
vėl atstatyta. Joje įsikūręs Biržų 
krašto muziejus „Sėla“ ir viešo-
ji biblioteka. Pilies arsenale  dzū-
kų ausiai labai neįprasta biržie-
čių (šiaurės panevėžiškių) tarme 
šmaikštuolė muziejaus darbuo-
toja supažindino su 16 a. gyny-
bos priemonėmis: arkebūza, pa-
trankomis ir kt.  Ir patys galėjome 
elektroninėje erdvėje pabandy-
ti patrankos sviedinį iššauti į šve-
dų stovyklą. Deja, nesėkmingai. 
Muziejuje lankytojams pristatoma 
edukacinė programa – senoji alu-
darystė, tradicinės vaišės ir etno-
muzikavimas alaus gamybos eks-
pozicijoje. Taigi ir mes buvome 
sutikti su liaudies muzika, suso-
dinti už lino staltiesėmis uždengtų 
stalų, supažindinti su visu alaus 
gamybos ciklu, pavaišinti „pirmo-
ku“ alumi, varškės sūriu ir ska-
niąja Biržų duona. Dainininkai ne 
tik linksmino senosiomis liaudies 
dainomis, bet ir mus mokė „Gėrio 
alutį, gražė dainavo…“ („Gėriau 
alutį, gražiai dainavau…“). Net ir 
sutartinė, būdinga tik šiam kraš-
tui, neblogai skambėjo dzūkų lū-
pose. 

Nusipirkus lauktuvių, autobusas 
pasuko namų link. Net ir tuo pa-
čiu keliu grįžtant, kelionė nepra-
ilgo. Klausėmės gidės surinktų 
linksmų istorijų apie alaus poveikį 
jo padauginusiems, sužinojome, 
kokią naudą gali duoti saikingas 
jo ragavimas. Keliautojai dalijo-
si įspūdžiais, dainavo, dėkojo už 
turiningą kelionę jos organizato-
rei Onutei Malaškevičienei, gidei, 
neleidusiai nuobodžiauti. Mokslo 
metai Trečiojo amžiaus studen-
tams baigėsi labai turiningai.

Mokslo metai baigėsi kelione 

Centrui  „Dainava“  nuolatiniam darbui  reikalingi darbuotojai 
– masažuotojas (-a) ir  bendrosios praktikos slaugytojas (-a). 

Informacija tel. 8 313 59103

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

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pri-
statyti į vietą. Tel. +370 687 93693

Trečiojo amžiaus studentams mokslo metai baigėsi labai turiningai / Trečiojo amžiaus universi-
teto archyvo nuotrauka
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Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

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

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

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

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Kondicionierių, 
šilumos siurblių, 
saulės elektrinių 

pardavimas, 
montavimas. 

Centrinio šildymo 
įrengimas. Stogų 

renovacija, 
dengimas.  

Tel. 8 600 23832

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

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

Perka garažą,  
vieta nėra svarbi. 

Tel. 8 606 59756

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME 

NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

UAB „TVARKA“
atlieka teritorijų tvarkymo, želdynų ir 

gėlynų įrengimo bei priežiūros darbus. 
Tel. 8 698 55732 

Autoservisui reikalingas 
autošaltkalvis remontuoti 
automobilių važiuokles.  

Atlyginimas – nuo 900 Eur 
į rankas, priklausomai nuo 

darbo rezultato.  
Tel. 8 612 68057

Šildymo sistemos, 
vandentiekio ir 

kanalizacijos darbai.  
8 656 21154

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

Superkame visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis. 

Tel. 8 648 18770

Transporto įmonei 
reikalingi tolimųjų 
reisų vairuotojai-

ekspeditoriai („CE“ 
kategorija, 95 kodas). 
Reisai – savaitiniai. 

Tel 8 685 50005

Miela Monika Sakaliene,
šiandieną Jūsų jubiliejus 

sužydėjo įvairiausiais vasaros žiedais.
Čia visko būta: saulės, vėjo, daug džiaugsmo,

praradimų ir vilčių.

Linkime Jums stiprios sveikatos, neblėstančio optimiz-
mo ir moteriško žavesio! 

Politinių kalinių ir tremtinių choristai ir vadovė

`

Druskininkų  šeimos klinikoje nuo šiol pacientus konsultuoja ir 
tyrimus atlieka gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė. 
Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• osteoparozę;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos 
sutrikimus;
• ir kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997,  
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Antradienis –

KRAUJO
TYRIMAMS-20 %

*Vyresniems nei 60 metų

SENJORŲ
DIENA

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

DRUSKININKAI

Po dviejų metų pertraukos 
gydytojas endokrinologas, 

skydliaukės ligų specialistas 
med. dr. Vygantas Šidlauskas 

grįžta ir konsultuoja birželio 
25 d. „Antėjos“ klinikoje, 

Druskininkuose,  
T. Kosciuškos g. 12. 

Atliekami echoskopijos, skydliaukės aspiracinės 
punkcijos ir hormonų tyrimai. 

Registracija tel. 8 661 02610
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„The House“ ieško naujų 
komandos narių! 

Reikalingi:
virėjai/virėjos

padavėjai / padavėjos
Atvykusiems iš kitų 

miestų, organizuojame 
apgyvendinimą.

M.K Čiurlionio g. 61 
Druskininkai

linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

Užuojautos

PADĖKA
Mirus mylimai žmonai ir mamai Eugenijai Gruodienei, sulaukėme nuoširdžios visų aplinkinių užuojautos. Už nuoširdų palaikymą 

ir pagalbą sunkiu metu nuoširdžiai dėkojame giminėms, Vytauto g. 26 namo kaimynams, draugams, laidojimo namų „Okona“ 
darbuotojams, Druskininkų parapijos klebonui Vaidui Vaišvilui ir visiems, buvusiems šalia ir padėjusiems palydėti mūsų mylimą 

žmogų į Amžinos ramybės vietą.

Vyras Algirdas Gruodis bei dukros Marija ir Stasė

Buvo dienos kupinos pilnatvės,
buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta,

buvo įkvėpimo ir kūrybos metas,  savęs aukojimas, kaip 
pareiga šventa... 

Mirus mylimai žmonai Eugenijai Gruodienei, nuoširdžiai 
užjaučiame Algirdą Gruodį, dukras ir artimuosius.

Garažų eksploatavimo bendrijos „Ratas“ nariai 

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.

Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią, 
prisikelti amžiams aš nebegaliu...

Nuoširdžiai užjaučiame Jūratę Grebliūnienę,  
mirus mylimai Mamai. 

DNSB “Šermukšnis” gyventojai

Išėjo iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.

Visiems širdy gėla gili išlieka,
ir skausmas, kad daugiau Jos nebebus...

Nuoširdžiai užjaučiame Zofiją Gaižauskienę ir jos 
artimuosius, mirus brangiai seseriai Janinai. Telydi Jus 

paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Druskininkų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka....

Tačiau nuo Jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Pocevičienę dėl mylimos 
Mamytės mirties.

DNSB “Gojus” bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame Zofiją Gaižauskienę,  
mirus mylimai seseriai. 

Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

Ansamblio “Dzūkų daina” kolektyvo narės

Skaudžią netekties akimirką nuoširdžiai užjaučiame 
Nataliją Jancevičienę dėl mylimos mamos mirties.

Druskininkų Teniso klubo kolegos

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Joną Valskį, mirus brangiai seseriai.

Druskininkų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą. 

Nuoširdžiai užjaučiame Joną Grabį dėl žmonos mirties.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė... (B. Brazdžionis)

Nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų ligoninės operacinės 
slaugytoją Jūratę Grebliūnienę, mirus mylimai Mamai. 

Druskininkų ligoninės chirurgijos skyriaus  
ir operacinės darbuotojai

KULTŪROS RENGINIAI
Birželio 29 d. 19 val. 
Fortepijoninės muzikos vasara 
Druskininkuose 57 sezonas: 
Koncertuoja Sonata ir Ro-
kas Zubovai. M. K. Čiurlionio 
namų muziejaus sode (M. K. 
Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Liepos 1 d. 16.00 val. Animac-
inio filmo ,,Bulius Ferdinandas‘‘ 
ukrainiečių kalba  peržiūra, 
Viešoji biblioteka

Iki liepos 7 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje 
(M. K. Čiurlionio g. 37) veiks 
personalinė Valdo Pukevičiaus 
paroda „Tête à tête“
 
Liepos 5 d. 17 val. 
Druskininkų miesto muzie-
jaus galerija (M. K Čiurlionio 
g. 37) kviečia Karaliaus Min-
daugo karūnavimo dieną 
paminėti „MINDMŪŠYJE“. 
Jūsų lauks įspūdingi prizai! 
Būtina išankstinė registracija  
tel. 8 313 51 024

PARODOS
Iki liepos 1 d. fotografijų 
paroda „Semeniškių 
idilės“, skirta Jono Meko 
šimtmečiui, Viešojoje bibli-
otekoje
 
Iki liepos 14 d. Dianos 
Lukošiūnaitės  popieriaus 
karpinių paroda. Paroda 
veiks., Viešosios bibliote-
kos Leipalingio  padalinyje 
(Alėjos g. 30, Leipalingis)
 
Iki liepos 14 d. Virgitos 
Kalinovienės popieriaus 
karpinių paroda. Paroda 
veiks Viešosios bibliote-
kos Viečiūnų padalinyje 
(Jaunystės g.6 A, Viečiūnai)

Iki liepos 14 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muzie-
juje eksponuojama paroda 
,,Druskininkai dailininkų 
akimis” iš Rimvydo Aniulio 
kolekcijos (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai).

Iki rugpjūčio 9 d. ek-
sponuojama Leono ir Aido 
Striogų paroda “Bėga 
gyvenimas bėga...”,  V. K. 
Jonyno galerijoje (Turistų 
g. 9, Druskininkai)
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Janina Jonušauskaitė, projek-
to koordinatorė, 

Kristina Žakevičiūtė-Vyš-
niauskienė, projekto narė

Gegužės pradžioje į Ispanijos 
Algeciras mieste organizuotą 
daugiašalio tarptautinio pro-
jekto „hAPPy Students“ (liet. 
„Laimingi mokiniai“) dalyvių 
susitikimą susirinko projek-
to nariai iš Lietuvos, Lenkijos, 
Turkijos, Ispanijos, Graikijos 
ir Italijos. Projekto numeris – 
2020-1-EL01-KA229-079073_6.

Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klai atstovavo penki 7c klasės mo-
kiniai: Roberta Juozaitytė, Kami-
lė Sviderskaitė, Urtė Obolėnaitė, 
Rokas Valalis ir Tomas Degutis. 
Vaikus lydėjo projekto koordinato-
rė, anglų kalbos mokytoja meto-
dininkė, direktoriaus pavaduoto-
ja ugdymui Janina Jonušauskaitė 
ir projekto narė, anglų kalbos vy-
resnioji mokytoja Kristina Žakevi-
čiūtė-Vyšniauskienė, 

Sutikti plojimais
Vos atsisveikinę su tėvais, vaikai 

jau oro uoste įsitraukė į patyrimi-
nį ugdymą skatinančias veiklas. 
Dauguma iš jų pirmą kartą skri-
do lėktuvu, todėl visi mokėsi skai-
tyti biliete ir švieslentėje pateiktą 
informaciją, registruotis skrydžiui, 
susirasti sėdėjimo vietą bei žinoti, 
ką daryti, atvykus į oro uostą kito-
je šalyje. Nepamirštamos akimir-
kos suteikė labai daug emocijų ir 
naujų patirčių.

Pasiekus Ispanijos Karalystę, 
nuobodžiauti neteko. Pirmąją die-
ną mokiniai susipažino su šalies 
istorija, išplėtė geografijos ir bio-
logijos žinias, dalyvaudami žygy-
je po Europoje likusį subtropinių 
miškų masyvą. Kopdami uolo-
mis šalia Guadalmesi upės kran-
tų, dalyviai daug sužinojo apie 
miško ekosistemos augalų rūšis, 
stebėjo, kokius ekologiškus, atsi-
naujinančius šaltinius naudoja šio 
krašto žmonės. Žygio metu pen-
kių šalių dalyviai stebėjosi lietu-
vaičių draugiškumu, ištverme ir 
noru padėti kitiems, įveikiant sun-
kumus kalnuotoje teritorijoje. Pir-
mos dienos vakaras praėjo, ben-
draujant ir ragaujant tradicinius 
ispaniškus patiekalus. 

Antrą dieną pradėjome aktyvio-
mis veiklomis. Ryte bendruome-
nės plojimu buvome nuoširdžiai 
pasitikti „Colegio Huerta de la 
Cruz“ mokykloje – plojo visi moky-
klos mokiniai. Jautėmės tarsi įžy-
mybės Kanų kino festivalyje. Mus 
pasveikino ir Andalūzijos švieti-
mo sistemą pristatė mokyklos bei 
Švietimo skyriaus direktorės. Šio-
je ugdymo įstaigoje buvo akcen-
tuojamas religinis, kalbinis ir STE-
AM ugdymas. STEAM santrumpa 

žymi gamtos mokslų (angl. – Sci-
ence), technologijų (angl. – Tech-
nology), inžinerijos (angl. – En-
gineering), meno/dizaino (angl. 
– Art) ir matematikos (angl. – Mat-
hematics) sritis. 

Po sveikinimo žodžio projek-
to dalyviai greitai įsitraukė į įvai-
rias edukacines veiklas ir žaidi-
mus, turtino anglų kalbos žodyną, 
bendraudami su bendraamžiais. 
Buvo smagu stebėti, kaip mūsiš-
kiai greitai susibičiuliavo su kitų 
šalių vaikais, domėjosi mokykli-
nio gyvenimo skirtumais ir pana-
šumais. O pastarųjų suradome 
daugiau, nei skirtumų. Pavyz-
džiui, visi privalomai dėvi moky-
klinę šviesiai melsvos spalvos 
uniformą, net turi vienodą sporti-
nę aprangą, skirtą šiltam ir šaltam 
sezonui. Uždraustas mobiliųjų te-
lefonų turėjimas ne tik pamokų, 
bet ir pertraukų metu, nebent juo 
reikia naudotis, atliekant iš anksto 
suplanuotą užduotį. 

Apžiūrėjome mokyklą. Pastatas 
– didelis, erdvios patalpos, nišo-
se pakabinti šventųjų paveikslai ir 
kryžiai. Bendruomenė gali naudo-
tis meditacijai, skaitymui, tėvų su-
sitikimams ar projektinei veiklai 
skirtais kabinetais. 

Apžiūrėjo apylinkes
Dienai įpusėjus, projekto 

„hAPPy Students“ (liet. „Laimingi 
mokiniai“) dalyviai susitiko su Al-
geciras miesto meru José Ignacio 
Landaluce Calleja, klausėsi isto-
rinės paskaitos apie Andalūzijos 
regioną, daugiau kaip 116 tūks-
tančių gyventojų turinčio miesto 
įkūrimą ir plėtrą. 

Po susitikimo su meru visi nu-
vykome į Gibraltarą, Jungtinės 
Karalystės užjūrio teritoriją Eu-
ropoje. Praėję kontrolės postus, 
patekome tarsi į Britaniją: gatvė-
se gausu raudonų telefonų būde-
lių, atsiskaitomoji valiuta – svaras 
(Gibraltaro), girdima anglų kal-
ba, užrašai – taip pat angliški. Di-
džiausią įspūdį paliko Gibraltaro 
simbolis – gamtos rezervate stūk-
santi, iš toli matoma uola bei joje 
esanti Šv. Mykolo ola. Legendos 
byloja, kad olos tuneliais galima 
pasiekti Maroko krantus, o seno-
vės graikai tikėjo, kad būtent čia 
esą „Vartai į Hadą“ – požeminio 
pasaulio karalystę. Uolos šlaituo-
se gyvena savotiškas Gibralta-
ro simbolis – laisvai gyvenančios 
beždžionės. 

Prisistatė mokslo tarptautinė-
je mugėje

Trečią dieną nuo pat ryto daly-
vavome miesto centrinėje aikš-
tėje organizuotoje „Divercien-
cia ir Pequediverciancia science 
fairs“ mokslo tarptautinėje mugė-
je. Mokiniai eksponavo skirtingus 

projektinius tyrimus žiūrovams, 
paprašius, juos apibūdino, o no-
rintiesiems pademonstravo jų vei-
kimą. 

Tyrimų temą kiekvienos moky-
klos grupė renkasi pati, todėl vy-
ravo įvairovė – nuo robotikos iki 
cukraus kiekio maiste bei gėri-
muose. Jaunųjų mokslininkų ko-
mandos nustebino projektinių 
temų įvairove, pristatymų gau-
sa ir aktyvumu. Mugėje susirin-
kę tikrieji STEAM ugdymo atsto-
vai visiems norintiesiems kantriai 
aiškino ir parodė mokslinių eks-
perimentų tyrimo prasmę ir rezul-
tatus. 

Tuo pat metu miesto meras su 
švietimo skyriaus vedėja ir įvai-
rių sričių mokslininkais atliko 
patį sunkiausią darbą – vertini-
mą. Stebėtojai ir vertintojai išrin-
ko įdomiausią, informatyviausią ir 
originaliausią projektą. Nugalėto-
jai buvo apdovanoti. 

Mokslo mugė skirta įvairaus am-
žiaus – nuo pradinių iki 12 klasių – 
vaikų projektiniams darbams pri-
statyti, į ją suvažiuoja jaunimas 
ne tik iš Algeciras ar iš kitų mies-
tų, bet ir iš užsienio. Šio renginio, 
kuris įgavo tarptautinį susidomė-
jimą, pradininkai – vienos moky-
klos mokytojai savanoriai, norė-
ję parodyti kitokį mokymosi būdą 
bei paskatindami įvairius gebėji-
mus turinčius vaikus burtis ir dirb-
ti kartu, nagrinėjant jiems aktua-
lią tematiką.

Domėjomės ir architektūros bei 
matematikos galimybėmis Tech-
nikos universitete, stebėjome 
eksperimentus betono ir uolie-
nos luito stiprumui nustatyti. Įdo-
mu buvo klausyti apie vandens 
ir elektros srovės naudojimo ga-
limybes, atsinaujinančios ener-
gijos svarbą ateities kartoms bei 
įsitraukti į įvairias veiklas. Dėsty-
tojai jaunimui pasakojo apie stu-
dijas, kurios organizuojamos taip, 
kad studentai, studijuodami inži-
neriją, turimus gebėjimus bei ar-
chitektūrinius sprendimus galėtų 
pritaikyti praktiškai.

Dėmesys krašto pažinimui 
Ketvirta diena buvo skirta kraš-

to pažinimui ir bendravimui. Visi 
projekto nariai, smagiai šneku-
čiuodamiesi, išvyko į apžvalginę 
išvyką po Kadisą bei Tarifą. Ka-
disas – uostamiestis prie Kadiso 
įlankos, netoli Gibraltaro. Sužino-
jome, kad dauguma prekių, skir-
tų Ispanijos ir Amerikos rinkoms, 
patenka būtent į šį uostą. Impor-
tuojama geležis, mediena, anglis, 
grūdai, kava ir technika, o ekspor-
tuojama žuvis, druska, datulės, 
alyvuogės ir kita. 

Uostamiestyje turėjome gidą – 
istorijos mokytoją, kuris pristatė 
istorines įdomybes, mat miestas 

įkurtas net 1100 pr. Kr. finikiečių 
pirklių ir buvo vadintas Gadiru. Gi-
das parodė rotušę, katedrą ir tea-
tro Gran Teatro Falla rūmus. 

Mergaitės labai apsidžiaugė, šio 
miesto centre suradusios objektų, 
kuriuos anksčiau yra piešusios 
dailės pamokose. Didžiųjų geo-
grafinių atradimų laikais Kristu-
pas Kolumbas į dvi savo keliones 
plaukė būtent iš Kadiso uosto, to-
dėl išbandėme, ar labai šaltas 
Atlanto vandenynas. Vėliau vyko-
me į Tarifą – miestą, esantį netoli 
Gibraltaro sąsiaurio, kurį su to pa-
ties pavadinimo sala jungia pyli-
mas. Stebėjomės, eidami į Tarifos 
salą, – kairėje tyvuliavo Atlanto 
vandenynas, o dešinėje – Vidur-
žemio jūra. Tarifos pietinėje da-
lyje yra piečiausias Europos že-
myninės dalies Marroqui (Tarifos) 
kyšulys. Stovėdami tarp Vidurže-
mio jūros ir Atlanto vandenyno, 
sugalvojome norą – kad pasauly-
je įsivyrautų taika ir gėris. 

Išbandė naujas programėles
Paskutinė diena taip pat pra-

skriejo kaip viena akimirka. Pro-
jekto nariai buvo supažindin-
ti su naujomis programėlėmis 
– „Skyview lite“, „Geogebra“ bei 
„Lifeworksheets“, kurias galės 
pritaikyti edukacinių veiklų paįvai-
rinimui pamokose. Popietė buvo 
skirta edukaciniams užsiėmi-
mams, skatinantiems įtraukųjį ug-
dymą ir bendradarbiavimą. 

Projekto nariai drauge su mo-
kyklos mokiniais buvo suskirsty-
ti į tris grupes, kurios pakaitomis 
mokėsi naudotis programomis. 
Naudodami „Skyview lite“ progra-
mą, mokiniai galėjo stebėti dan-

gaus kūnus, žvaigždžių išsidės-
tymą visuose Zodiako ženkluose. 
„Geogebra“ programa skirta ma-
tematikos grafikos, geometrijos 
gerbėjams, o „Lifeworksheets“ 
programą galėjome naudoti įvai-
riems ugdomiesiems dalykams. 

Išmokę naudotis įvairiomis pro-
gramomis, kartu sukūrėme dan-
gaus kūnų išsidėstymo saulės 
sistemoje schemą. Buvo įdomu. 
Trečioji veikla – namų darbų pri-
statymas ir „Erasmus + medžio“ 
kūrimas, naudojant Prezi progra-
mą. Kiekvienos šalies mokiniai 
pristatė medžius ir augalus, ku-
riuos galima rasti jų gyvenamojo-
je teritorijoje, jų naudingumą ir pri-
taikymą. 

Bendravimas, dalijimasis gerą-
ja patirtimi paskatina tobulėti ir 
parvežti kolegoms išmoktas įdo-
mias edukacines naujoves. Vai-
kai vienbalsiai sakė, kad ne tik įgi-
jo naudingų žinių, bet ir smagiai 
bendravo su bendraamžiais va-
karonių metu – visi galėjo kalbė-
tis, juoktis ir pokštauti.

Asmeninė patirtis ir bendrystės 
jausmas išliks, nesvarbu, kokio-
je šalyje gyventum. Dalyvavimas 
projektinėje veikloje praturtina 
kiekvieną, skatina žinių troškimą, 
motyvaciją ir toleranciją. Visada į 
namus sugrįžtame kitokie, nei iš-
vykome.

Šis projektas finansuojamas re-
miant Europos Komisijai, „Eras-
mus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kūri-
nys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą.

„Atgimimo“ mokyklos moksleiviai – projekto „Laimingi mokiniai“ 
dalyvių susitikime Ispanijoje

„Atgimimo“ mokyklos moksleiviai atstovavo Druskininkams Ispanijos Algeciras mieste organizuotame daugiašalio tarptautinio projekto „hAPPy Students“ (liet. „Laimingi mokiniai“) dalyvių susitikime, kuriame pasisėmė naujų žinių ir įgijo vertingos pa-
tirties, bendraudami su bendraamžiais iš kitų šalių / „Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos
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Birželis džiugina žaluma ža-
dėdamas atokvėpį visiems –
mokiniams, mokytojams ir 
egzaminus laikančių abitu-
rientų tėveliams. O „Ryto“ 
gimnazija vasarą pasitin-
ka džiaugsmingai. Birželio 
16-ąją mokyklos aktų salėje 
vyko tradicinis „Bravo gim-
nazisto 2022“ apdovanoji-
mų vakaras. Dvi vedėjų po-
ros – Dominykas Lukošiūnas 
su Violeta Stremencovaite ir 
Tomas Kemzūra su Greta Ja-
kubauskaite – pusantros va-
landos trukusiame renginyje 
šauniausių gimnazistų pasie-
kimus įprasmino tapatindami 
juos su lietuviškais medžiais, 
tyliai stovinčiais ir laukian-
čiais tiesos valandos.

Žmogus kaip medis
„Jei jau prakalbome apie me-

džius, kaip atsvarą skubančiam 
laikui, kaip tvirtybės ir grožio 
akcentus, tai mūsų pirmokams 
šiandien tenka berželių vardas, 
– kalbėjo renginio vedėjas Do-

minykas Lukošiūnas. – Nes ber-
žas – liaunas medis, jis auga 
palaukėse, jis dar tvirtai nežino, 
kas jo laukia, todėl nostalgiškai 
siūruoja dairydamasis aplinkui“. 
Antrokai tą vakarą simboliškai 
tapatinti su gluosniais, augan-
čiais prie vandens, iš kurio sti-
prybės besisemią. Lietuviškos 
obelys, galinčios subrandinti ir 
užauginti netgi Rojaus obuoliu-
kus, – trečiokų, kuriems moky-
kloje liko vos vieni metai, atiti-
kmuo. O abiturientai lyginti su 
ąžuolais – stiprybės ir garbingu-
mo simboliu. 

Renginio pradžioje savo gim-
nazijos mokinius nuoširdžiai 
sveikino direktorė Egidija Vilkie-
nė ir svečias – savivaldybės vi-
cemeras Linas Urmanavičius. 
Dailės mokytojos Aurelijos Zu-
brickaitės autorinius darbus – 
„Bravo 2022“ statulėles – iškil-
mingai teikė švietimo skyriaus 
atstovės vyriausiosios specia-
listės Jurgita Naruckienė ir Jus-
tina Vasilienė, taip pat direk-
torės pavaduotojos ugdymui 
Roma Šarkelienė ir Elvyra Ka-
valiauskienė.

Tradiciškai „Bravo gimnazisto 
2022“ nominacijos skiriamos už 
labai gerą mokymąsi, gimnazi-
jos vardo garsinimą, taip pat už 
sėkmingą komandinę veiklą, ti-
tuluojami metų istorikas ir metų 
anglistas, įteikiamos specialio-
sios nominacijos.

Įteikta 70 statulėlių 
Pirmus metus devintukais ir 

dešimtukais gimnaziją baigusių 
– trys 1a klasės mokiniai: Miglė 
Labanauskaitė, Danielė Sobol ir 
Monika Vaitkutė. Už labai gerą 
mokymąsi ir gimnazijos vardo 
garsinimą apdovanoti keturi 1a 
klasės mokiniai: Sigita Janeikai-
tė, Aidas Pečukevičius, Marty-
nas Plukys ir Viktorija Nanarto-
nytė. O už gimnazijos garsinimą 
olimpiadose ir konkursuose sta-
tulėles gavo Vytautas Balčiū-
nas, Titas Dudzinkas, Amelija 
Liaukonytė, Raigardas Vladimi-
ras Planutis, Juta Šematovičiū-
tė, Smiltė Bujokaitė iš 1a klasės 
ir 1b klasės mokinys Adas Aver-
ka.

Jau įveikę pirmuosius lietu-
vių kalbos ir matematikos žinių 
patikrinimus, gali lengviau at-
sipūsti antrokai. Už labai gerą 
mokymąsi ir gimnazijos vardo 
garsinimą apdovanoti šeši 2a 
klasės mokiniai: Vincentas Aks-
tinas, Gabrielė Balionytė, Aus-
tėja Katčenkaitė, Akvilė Orliu-
kaitė, Skaistė Pigagaitė ir Marija 
Vaikšnoraitė.

O už gimnazijos vardo gar-
sinimą – visas būrys gimnazi-
jos ugdytinių: 2a klasės moki-
niai Dovydas Averka, Justina 
Janulevičiūtė, Ugnė Jurkšaity-
tė, Viltė Karauskaitė, Martin Ki-
sialeuski, Deira Strikaitytė ir Ha-
roldas Žilys, 2b klasės mokiniai: 
Martynas Červinskas, Ričardas 
Graužys, Dominykas Lukošiū-
nas ir Mintautė Kašalynaitė, 2c 
klasės mokiniai: Goda Baublytė, 
Kamilė Šapašnikovaitė ir  Kajus 
Vitkauskas, 2d klasės mokiniai: 
Pijus Kvaraciejus ir Greta Pilec-
kaitė, 2f klasės mokinys Sergey 
Sakalauskas.

3a klasės mokinės Darija Bel-
kina ir Eglė Sadauskaitė buvo 
pagerbtos už labai gerą moky-
mąsi, o jų bendraklasės Agnė 
Streikutė ir Gustė Šematovi-
čiūtė – už labai gerą mokymą-
si ir gimnazijos vardo garsinimą. 
Vėlgi gausaus būrio trečiokų, 
įvairių olimpiadų, konkursų pri-
zinių vietų laimėtojų, apdovano-
tų už gimnazijos vardo garsini-
mą, sąraše 3a klasės mokiniai: 
Simonas Buchas, Augustas 

Jasiūnas, Emilija Juškevičiū-
tė, Austėja Kleponytė, Kotryna 
Kurlavičiūtė, Andra Mikulskytė, 
Dainius Milius, Marta Nikitinai-
tė, Sandra Sabaliūtė ir Dorotėja 
Sodonytė,  3b klasės mokiniai: 
Anna Augustinavičiūtė, Erikas 
Belevičius ir Milvydė Volodkai-
tė, 3c klasės mokinė Neda Bu-
čelytė ir du 3d klasės mokiniai: 
Mečys Kazimieras Čaponka ir 
Povilas Žilionis.

Abiturientų, jau bebaigiančių 
laikyti egzaminus, metų pasieki-
mai leido išskirti labai gerai be-
simokančius ir gimnazijos vardą 
garsinančius 4a klasės moki-
nius: tai Arnas Bozys, Gabija Ja-
nuškaitė, Marharyta Sytaya ir 
Michail Taradaj. Už gimnazi-
jos vardo garsinimą pagerbti 4a 
klasės mokiniai: Jorūnė Ketur-
kaitė, Nikita Kisialeuski, Aušrinė 
Navickaitė, Daina Slavinskaitė ir 
Motiejus Žūkas, 4b klasės mo-
kinės Kamilė Baliūnaitė ir Ievu-
tė Šidlauskaitė, 4c klasės moki-
niai: Arnas Cimakauskas, Lavija 
Urbonaitė ir Laimonas Valentu-
kevičius. Visiems jiems linkime 
sėkmės stojant į aukštąsias mo-
kyklas Lietuvoje ir užsienyje.

Komandų pasiekimai
Penkias įvairių sričių koman-

das nugalėtojas pasveikinti sce-
noje kvietė jų mokytojai. Is-
torijos mokytoja metodininkė 
Ramunė Sadauskienė, džiaug-
damasi savo istorikų komanda 
(antrokai Vincentas Akstinas, 
Ugnė Jurkšaitytė, Akvilė Orliu-
kaitė, Skaistė Pigagaitė, Gus-
tėVailionytė ir ketvirtokė Gabi-
ja Januškaitė), priminė teisines 
subtilybes ir tai, kad gimnazijos 
mokinių komandos teisinių ži-
nių konkurse „Temidė“ dalyvau-
ja kiekvienus metus ir grįžta su 
laimėjimais. Šiemet gimnazistai 
istorikai „Temidėje“ savivaldybė-
je startavo su 1-ąja vietą, o aps-
krityje laimėjo 2-ąją.

Anglų kalbos mokytoja meto-
dininkė Gitana Stukienė, dvejus 
metus dėstanti ir ispanų kalbą, 
be gražių projektinių veiklų, uo-
liai dirba su ispanų kalba ir kul-
tūra besidominčiais mokiniais. 
Jos ketvirtokų komanda „EN-
CANTO“ (liet. „Žavesys“) – Ga-
bija Januškaitė, Juostina Grigai-
tė, Emilis Kadziauskas, Ievutė 
Šidlauskaitė, Deivina Vailiony-
tė-- olimpiadoje „Ispanakalbis 
pasaulis ir aš“, vykusioje Kauno 
VDU, devynių komandų iš įvai-
rių Lietuvos miestų tarpe užėmė 
2-ąją vietą.

Ekonomikos ir biologijos mo-
kytoja metodininkė Daiva Vasil-
jevienė kvietė 2a klasės mokinių 
komandą (Vincentas Akstinas, 
Gabrielė Balionytė, Ugnė Jurk-
šaitytė, Ieva Olšauskaitė, Ma-
rija Vaikšnoraitė), kuri Vilniuje 
atstovavo gimnazijai ir Druski-
ninkams ekonomikos ir finansi-
nio raštingumo konkurse „ISM 
FLOW“.

O matematikos mokytojui me-
todininkui Zenonui Maskalen-
kai šiemet teko bendradarbiau-
ti su gamtamoksliais: jis lydėjo 
gimnazistus į Alytų, kur naujo-
se STEAM chemijos laboratori-
jose mokiniai kūrė netikrus per-
liukus, iš kurių sudėjo STEAM 

logotipą. Šiame novatoriškame 
renginyje puikiai sekėsi mūsų 
mokinių komandai: pirmokei Ju-
tai Šematovičiūtei, antrokei Vil-
tei Karauskaitei, trečiokei Gus-
tei Šematovičiūtei ir ketvirtokui 
Arnui Boziui; komanda iškovojo 
2-ąją vietą.

Ovacijų, kaip visada, sulaukė 
gimnazijos krepšininkai. Kūno 
kultūros mokytojas metodinin-
kas Haroldas Eitmantis į sceną 
kvietė krepšinio komandą: Beną 
Čepulį, Vakarį Žogelį, Marty-
ną Červinską, Tadą Mikučio-
nį, Gustą Virbalį, Tomą Goberį, 
Matą Jakubauską, Kajų Kaza-
kevičių, Aistį Lukoševičių, Emi-
lį Žogelį ir Justą Lukšį (1 – 4 kla-
sės) ir komandos trenerį Mantą 
Kibildį. Šiemet jų pasiekimas 
itin aukštas – Alytaus apskrities 
gimnazijų „BLIC“ turnyre, skirta-
me Lietuvos krepšinio šimtme-
čiui paminėti, iškovota 1-oji vie-
ta.   

Paskirtos premijos
2000 metų 25-osios laidos 

abiturientas Darius Šavolskis 
kasmet skiria piniginę premi-
ją metų istorikui ir anglistui. Di-
rektorė Egidija Vilkienė sveikino 
geriausią istorikę Gabiją Januš-
kaitę (4a kl.) ir geriausią anglis-
tę Martą Nikitinaitę (3a kl.). Di-
rektorė garbingai išskyrė ir dar 
vieną žmogų, kurio pasiekimai 
sporte pasaulinio lygio. Abitu-
rientas Ignas Dumbliauskas, 
daugkartinis Lietuvos sporti-
nio ėjimo čempionas (jaunimo 
grupėje), šiais metais vykusia-
me Pasaulio komandiniame ėji-
mo čempionate Omane užėmė 
24-ą vietą. 

Speciali nominacija „Už nuo-
širdžią pagalbą“ skirta daugybę 
renginių mokykloje vedusiam 
abiturientui Tomui Kemzūrai.

Direktorė Egidija Vilkienė dė-
kojo visiems mokytojams, do-
vanodama po vasarišką bijūno 
žiedą.

Dainos ir pabaigos akcentai
Nuostabiais vakaro muziki-

niais akcentais tapo Rūtos Ko-
trynos, buvusios gimnazijos 
mokinės, kuri taip pat mokyklos 
laikais yra gavusi „Bravo“ statu-
lėlę, dainos.  

Vedėjai Violeta Stremenco-
vaitė, Dominykas Lukošiūnas, 
Greta Jakubauskaitė ir Tomas 
Kemzūra vakaro pabaigoje, 
prieš skambant paskutinei Rū-
tos Kotrynos dainai, sakė: „Mes 
nenorėjome šį vakarą žmogaus 
lyginti nei su upe, nei su jūra ar 
su kalnais. Šiandien mes šau-
niausius gimnazistus tapatino-
me su medžiais. Juk medis kaip 
žmogus... Šaknimis tvirtai įsiki-
bęs į žemę... Jis nuolat auga, 
stiebiasi į dangų... Jis krau-
na pumpurus, mezga vaisius... 
Ir – nors medžių kalba tyli – jo 
TOKS gražus gyvenimas...“

Dėkojame dailės mokytojui 
metodininkui Virginijui Sutkui 
už scenografiją ir padėkas, dai-
lės vyresniajai mokytojai  Aure-
lijai Zubrickaitei – už autorines 
„Bravo“ statulėles. Dėkoju va-
karo vedėjams Violetai, Gretai, 
Dominykui ir Tomui už ilgą triū-
są ir nuoširdžią pagalbą.

Gimnazija vasarą pasitinka džiaugsmingai  
tardama „Bravo“

„Ryto“ gimnazijoje vyko tradicinis „Bravo gimnazisto 2022“ apdovanojimų vakaras / „Ryto“ gim-
nazijos archyvo nuotraukos
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UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ 
 ieško pagalbinio darbininko ir kelių priežiūros darbininko.

Dėl išsamesnės informacijos pasiteirauti skambinti numeriu 
tel. 8 313 51405

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Parduodame 
KIAULIENOS 

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

kg, puselė sveria apie 
50-60 kg.Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad 
mėsa yra lietuviška. 
Parduodame bulves 

– 25 kg – 15 Eur. 
Atvežimas nemokamas. 

Tel.  8 60712690 

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

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

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir 
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse 

Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Reikalingas 
mineralinio vandens 

linijos pilstymo 
operatorius. 

Atlyginimas – nuo 
730.00 Eur, galimi 

priedai.  
Teirautis tel.  
8 695 01995.

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

Tel. 8 636 94394

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

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų genėjimas, 
gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos pjovimas trimeriu ar 

žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.
 Tel. 867699672

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

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

Tel. 8 615 77277

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

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

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus  
paruošiame vietoje, automobilius 
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927
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Asmeniniai skelbimai
Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 1 kambario, 33 kv. m butą 
arba 2 kambarių, 48 kv. m butą 
Klaipėdoje į 1 ar 2 kambarių butą 
Druskininkų miesto centre. Tel. 8 
647 11712

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą Viečiūnuose.  
Tel. 8 640 13663

Perka garažą Druskininkuose. 
Tel. +37060090308

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

Perka garažą. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 8 616 16247

Išsinuomotų

Vyras be žalingų įpročių išsi-
nuomotų butą arba kambarį.  
Tel. 8 625 67707

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda „Opel Vectra“, 2003 m., 
dyzelis, 92 kW, sedanas, juodas. 
TA iki 2022-08-13. Vasariniai ir 
žieminiai ratai. Kaina – 1400 Eur. 
Tel. 8 655 99617

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

Parduodamas automobilis „Su-
zuki Swift“, benzinas, 2008 m.  
Tel. 8 626 09346

Perka transporto priemones 
ir jų dalis

Perka „Volkswagen“, „Toyota“, 
„Audi“ ir kitus automobilius. Tel. 8 
677 27199

Parduoda įvairius daiktus

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

Parduodama „TERMOLUX“ plie-
niniai baltos spalvos radiatoriai 
(naudoti – 5 metus). Matme-nys:  
du radiatoriai – 500 x 1000 mm ir 

Parduoda nekilnojamą turtą

Parduodamas naujai suremon-
tuotas, 44,87 kv. m butas mo-
derniame name, Neravų g. 39A.                             
Tel. 8 629 28989

Parduodama sodyba Šadžiūnų 
kaime, 20 arų namų valdos skly-
pas, 1 aukšto namas su man-
sarda. Už 100 m nedidelis eže-
rėlis. Geras privažiavimas visais 
metų laikais. Kaina – 27 000 Eur.  
Tel 8 698 48621

Parduodamas namas Druskinin-
kuose, sodų bendrijoje „Dainava“. 
Miesto vandentiekis ir nuotekos 
prijungti. Yra vonia, WC. Namas 
1 aukšto su mansarda. Garažas, 
šiltnamis. Kaina – 52 000 Eur.  
Tel 8 698 48621

Naujasodės kaime parduoda-
mas 36 arų namų valdos sklypas.  
Tel. 8 622 80080

Neravuose parduodami penki 
namų valdos sklypai (12, 13, 14, 
15 arų). Galima pirkti visus kartu, 
galima atskirai. Tel. 8 614 15457

Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 kv. m, 
3 aukštas, pakeisti langai, įstiklin-
tas balkonas, didelė parkavimo 
aikštelė arba išnuomoja. Kaina – 
82  950 Eur. Tel. 8 689 27581

Parduodamas butas miesto cen-
tre, I. Fonbergo g. 8: 1 aukštas iš 
2,  46, 6 kv. m, yra veranda. Kai-
na – 69 000 Eur arba išnuomoja.  
Tel. 8 641 68669

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

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

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

Parduoda kluoną.  Nusi-
griauti ir išsivežti patiems.  
Tel. 8 623 18090

keturi – 500 x 800 mm; gylis – 47 
mm, pajungimas – apatinis. Kaina 
– 320 Eur. Tel. 861870457

Stiklas – 3 mm, 122 x 105, 7 lapai 
ir 4 mm, 162 x 120, 19 lapų. Kaina 
derinama. Tel. 8 616 37622

Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“, 
mažai naudotas. Garantija 
iki 2023 m. vasario mėnesio.  
Tel. 8 616 47585

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

Naujų apdailos plytų „Lode“ li-
kutis, 281 vnt., vnt – 0,69 eur/
ct. Matmenys 250 x 120 x 65.  
Tel. 8 622 01623

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

Naujas vyriškas dviratis „MINER-
VA ARTHUR DELUXE M 655“, 
kaina – 200 Eur, šaldytuvas „Go-
renje“, 4 kameros, 186 cm aukš-
tis, kaina – 115 Eur, kineskopinis 
televizorius „LG“, 51 cm įstrižai-
nė, kaina – 10 Eur, TV priedėlis 
„TV STAR T910“, kaina – 15 Eur, 
pakabinami šviestuvai butui nuo 
4 Eur,  televizorių „LG“ ir „Phlips“ 
bei TV priedėlio „TV STAR T910“ 
pulteliai – nuo 4 Eur, vaikiškas 
medinis maniežas (sulanksto-
mas) – 22 Eur, buitinė-kosmeto-
loginė kvarco lempa „MEDICOR 
Q145“ – 13 Eur, keramikinė kriau-
klė „CERSANIT“, 40 cm pločio, 
balta spalva, kaina – 10 Eur , šal-
dytuvų „Gorenje“ ir „Snaigė“ plas-
tmasiniai indai, lentynos, stalčiai, 
kompresoriai . Tel. 8 686 43600

Parduodamas pianinas 
„Riga“, pasiimti Neravų g.  
Tel. 8 618 41136

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

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

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

Įvairios malkos kaladėmis, ve-
žame ir mažus kiekius. Tel.   
8 610 32259

Parduodu pušines ir eglines mal-
kas supjautas kaladėmis. Atve-
žimas nemokamas. Kaina – 36 
Eur/1 m. Alksnio, beržo malkos – 
47 Eur/m. Tel. 8 654 94039

Parduodamos sausos skaldytos 
malkos. Tel. 8 645 54035

Perka mišką, medieną, 
malkas

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

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

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

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

 

 

Perka mišką valymui, sausuolius, 
išvartas. Atsiskaitau vietoje. Tel. 
 8 654 94039

Perka medieną. Tel. 
+37060228830

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

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda gerą,  duodančią daug 
pieno ožką, ožiuką bei ožkutę. 
Kaina – 80 Eur. Galima pirkti ats-
kirai. Tel. 8 611 19982

Parduoda mėsines telyčai-
tes,  jautukus ir veršelius. Tel. 
+37061803925

Parduoda gerą, duodančią daug 
pieno ožką ir ožiuką bei ožkutę. 
Kaina – 80 Eur. Galima pirkti ats-
kirai. Tel. 8 611 17278

Muskusinė antis su septyniais 
ančiukais, kaina – 35 Eur. Tel.  
8 683 32507

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

Reikalinga

Reikalingas žmogus nu-
dažyti medinį namą iki 
200 kv. m, Gerdašiuose.                                                                                            
Pastato būklė – gera.  
Tel. 8 606 88658

Reikalingas korepetitorius(-ė)  1 
klasės mokinei – 1 kartą per sa-
vaitę. Tel. 8 654 40431

Dovanoja

Dovanoja veikiantį lempinį TV 
„Hyundai“. Tel. 8 614 87079

 Ieško darbo

Ieško statybininko darbo.  
Tel. 8 627 02119

2 kartus per savaitę gali prižiūrėti 
sodybas, atvyksta į vietą. Tel. 8 
692 44465

Rasta

Leipalingis-Kapčiamiestis kelyje 
rastas telefonas. Tel. 8 614 01382

Mulčiuoju pievas, kaina – 55 Eur/ha. 
Tel. 8 629 12345

Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. 
Pristatome nemokamai. 

Tel. 8 698 39795

Žolės pjovimas su profesionalia įranga  
nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804

BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su 
žeme arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai. 

Greitai įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą. 
Tel. 8 605 29188

SANTECHNIKOS DARBAI 
TEL. 8 687 27676

Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658

Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas, dviračių 
remontas. Tel. 8 610 66734

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

Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių.
- viešbučio kambarinei (-iui) .  

Atlyginimas – 760 Eur, neatskaičius mokesčių.
- Barmenui (-ei)-padavėjui (-ei) ( slenkantis darbo grafikas).

Kontaktinis tel. 8 615 34147
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