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Sporto aukštumų 
siekiančiam jaunimui 

Druskininkuose kuriama 
sporto klasė

2 psl.
Kaimo bendruomenių 

sąskrydyje – originalūs 
prisistatymai, smagios 
varžytuvės ir nuoširdus 

bendravimas

6 psl.
Druskininkai rengiasi 

didelei šventei – 
organizuojamos 

puošnios ir skambios 
vestuvės!

7 psl.

Antradienio vakarą Druski-
ninkų viešojoje biblioteko-
je vos sutilpo visi, atėjusie-
ji į neseniai išleistos Ričardo 
Malinausko knygos „Jau lai-
kas“ pristatymą. Susirinku-
siesiems buvo smalsu išgirs-
ti, kodėl jis nusprendė rašyti 
knygą ir kas, autoriaus many-
mu, joje svarbiausia. R. Mali-
nauskas pasidalijo prisimini-
mais, kurie sugulė į naująją 
knygą – apie vaikystę, santy-
kius su tėvais, vaikais, patirtį 
versle ir politiko karjerą. 

Kartu su meru į knygos prista-
tymą atvyko knygos redaktorė, 
žurnalistė Aldona Jankauskie-
nė, žurnalistai, miesto bendruo-
menė, draugai ir bičiuliai. Rengi-
nio pabaigoje buvo galima gauti 
knygos autoriaus autografą, no-
rinčiųjų nusidriekė didelė eilė. 

Apie tai, kaip kilo mintis para-
šyti knygą, kam ji skirta, kokius 
svarbiausius dalykus autorius 
norėjo papasakoti skaitytojams, 
„Mano Druskininkai“ žurnalistas 
kalbėjosi su knygos autoriumi 
R. Malinausku.

– Kaip kilo mintis dabar ra-
šyti knygą? Kai prieš dešim-
tmetį Jums pasiūlė tai daryti, 
atsisakėte. 

– Aš nesu toks veikėjas, kuris 
turėtų rašyti knygas, nes gyve-
nu savo paprastą kasdienį gy-
venimą. Darau darbus, kurie yra 

man likimo ar žmonių patikėti ir 
pavesti, todėl manau, kad apie 
tai rašyti neverta. Knygos idė-
ja kilo tada, kai pamačiau, kas 
vyksta mūsų valstybėje. Ir tą pa-
tyriau savo kailiu. Net neabejoju, 
kad mano oponentai, kurie skai-
tys tą knygą, sakys, kad tai – 
prasimanymai ir fantazijos. Bet 
patikinu, kad ten jokių fantazijų 
ir prasimanymų nėra. Kai pama-
čiau, kad Lietuvoje teisė, teisė-
sauga, politika yra tarsi „viena 
mišrainė“, taip tarpusavyje per-
sipynusios, kad negali atsirink-
ti. O pagrindinei šalies žinias-
klaidai, kuri formuoja žmonių 
nuomonę, tiesa, regis, neįdo-
mi – susidaro įspūdis, kad ji tik 
atlieka užsakymus. Tada ir nu-
tariau apie tai parašyti, tikėda-
mas, kad gal kam nors bus įdo-
mu, kas iš tiesų vyksta: kokie 
užkulisiai, kokie žmonės priima 
sprendimus, ypač tie, kurie kal-
ba apie skaidrumą, neva kovo-
jantys su korupcija. Galiu pasa-
kyti, kad tiems, kurie daugiausia 
kalba apie skaidrumo reikalavi-
mus, dažniausiai iki skaidrumo 
būna mažiausiai, kaip iki Mėnu-
lio...

– Kam skirta Jūsų knyga?
– Žmonėms, kuriems svar-

bi tiesa. Tiems, kurie nori anali-
zuoti, svarstyti, surinkti daugiau 
informacijos. Visi tie dalykai 
vyksta čia pat, bet mes jų ne-

jaučiame, kol mūsų pačių tai ne-
paliečia tiesiogiai. Nuo to, kas 
vyksta mūsų valstybėje, labai 
priklauso mūsų gyvenimas. 

– Koks knygos žanras – me-
muarai, atsiminimai? Papras-
tai tokios knygos rašomos 
gyvenimo saulėlydyje, kaip 
gyvenimo apžvalga.

– Jei manęs nenudaigos, tai 
saulėlydžio dar neplanuoju. Gal 
tai yra patirčių knyga, iš jų juk ir 
susideda gyvenimas. 

– Ar nebuvo sunku atsiver-
ti, nes knygoje yra labai as-
meniškų dalykų. Kaip pavyko 
peržengti tą atvirumo ribą? 

– O Jūs manote, kad aš dar tu-
riu kokio nors asmeniškumo? 
Aš esu tiek visų „išvartytas ir iš-
sklaidytas“, kad nebėra ką nauja 
atskleisti. Arba turiu papasako-
ti tai, kaip tai iš tikro buvo. Tai-
gi knygoje viskas ir sudėta taip, 
kaip buvo. Nežinau, apie kurias 
vietas kalbate. Ar apie moteris? 
Taip, ir apie jas parašiau. Pra-
džioje galvojau tos temos visai 
neliesti, bet jei tos temos visai 
nepaliesiu, tai skaitytojas sakys, 
kad kažką slepiu. Vienus daly-
kus su malonumu prisimenu, o 
kitų dalykų su malonumu nepri-
simenu, taigi tos temos nenorė-
jau plėtoti. Taip buvo. 

– Ar knygoje yra tokių faktų, 
kurie Jūsų artimiems žmo-

nėms būtų naujiena? 
– Kai klausiausi, ką kalba žmo-

nės, kurie perskaitė knygą, 
tai kai kam naujiena pasirodė 
mano su tėvais tulpių verslas, 
kiti nežinojo, kad riešutus Ukrai-
noje auginome ir pardavinėjo-
me. Kadangi esu atviras žmo-
gus, tai daug ką žmonėms jau 
buvau pasakojęs. Tačiau, pasi-
rodo, ne viską. 

nukelta į 5 psl.

Kartu su R. Malinausku į knygos pristatymą atvyko jos redaktorė, žurnalistė A. Jankauskienė / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ričardas Malinauskas: „Knygoje – mano 
gyvenimo ir išgyvenimo istorija“ 
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Nuo rugsėjo Druskininkuo-
se veiklą pradės „Merginų 
krepšinio centras“, kuriame 
mokysis ir treniruosis pro-
fesionalių sporto aukštumų 
sieksiančios jaunosios 14-
15 metų krepšininkės, į Drus-
kininkus atvykusios iš visos 
Lietuvos.

Iki pat rugsėjo mėnesio kie-

kvieną penktadienį Druskinin-

kuose bus vykdomos jaunųjų 

krepšininkių atrankos.

Atrinktos krepšininkės gyvens 

LSC sporto komplekse „Drus-

kininkai“. Merginoms bus užti-

krintas maitinimas bei mokama 

stipendija, jos lankys „Atgimi-

mo“ mokyklą, kurioje bus sufor-

muota speciali sporto klasė.

Šioje sporto klasėje bus su-

darytos galimybės mokytis ir 

druskininkiečiams, siekian-

tiems aukštų sportinių rezultatų 

įvairiose sporto šakose, nebūti-

nai krepšinyje.

Sportinių rezultatų siekti mo-

kiniams padės ir Druskininkų, ir 

iš kitų miestų atvyksiantys vieni 

geriausių Lietuvos trenerių.

„Tai unikalus, vienintelis Lietu-

voje projektas, kurį Druskininkų 

savivaldybė įgyvendina kartu 

su Lietuvos krepšinio federacija 

ir įmone „Agrokoncernas GDP“. 

Šis centras – tai naujos galimy-

bės aukštų sportinių rezultatų 

siekiančiam Druskininkų jauni-

mui, kuris galės mokytis ir tre-

niruotis kartu. Planuojama, kad 

merginos Druskininkuose gy-

vens ir treniruosis tol, kol baigs 

mokyklą ir, galbūt, net universi-

tetą, nes ateityje planuojamas 

bendradarbiavimas su sporto ir 

sveikatos universitetais. Vėliau 

bus formuojama nauja spor-

to klasė – ir taip palaipsniui ug-

dysime būsimas Lietuvos čem-

piones“, – sakė Druskininkų 

savivaldybės meras R. Mali-

nauskas.

Praėjusią savaitę Druskinin-

kų savivaldybėje buvo orga-

nizuotas susitikimas su Spor-

to centro atstovais ir treneriais. 

Susitikimo metu aptarta, kiek 

druskininkiečių – būsimų aš-

tuntokų – šiuo metu sportuoja 

ir norėtų susieti savo ateitį su 

sportu.

Pasak mero R. Malinausko, 

vietų skaičius naujoje sporto 

klasėje yra ribotas, o į ją pate-

kę druskininkiečiai turės dide-

lių galimybių dar labiau tobulėti 

pasirinktoje sporto šakoje. Pa-

tekus į šią sporto klasę, atsiras 

šansas individualioms fizinio 

pasirengimo treniruotėms, bus 

galima semtis žinių iš geriausių 

šalies trenerių, turėti prie treni-

ruočių priderintą pamokų tvar-

karaštį – mokantis įprastoje kla-

sėje, to nebūtų.

Iki rugpjūčio vidurio treneriai 

informaciją apie sporto klasę ir 

galimybę mokytis joje pateiks 

vaikams ir tėvams.

Planuojama, kad su druskinin-

kiečiais vaikais ir tėvais bus or-

ganizuojamas papildomas su-

sitikimas, kuriame švietimo ir 

sporto specialistai atsakys į ak-

tualius klausimus, susijusius su 

sporto klase ir galimybėmis joje 

mokytis.

Asbestinio šiferio atliekų 
surinkimas Druskininkų savi-
valdybėje jau prasidėjo. Gy-
ventojus, užsiregistravusius 
surinkimo paslaugai, prašo-
me atkreipti dėmesį, kaip tei-
singai pasiruošti išvežimui:

- šiferio lakštai turi būti sukel-
ti nuo žemės, pvz., sukrauti ant 
paletės;

- atliekos turi būti padėtos taip, 
kad prie jų būtų galima priva-
žiuoti ir paimti sunkvežimiu, ta-
čiau netrukdytų saugiam eis-
mui;

- smulkios šiferio dalys turi būti 
sudėtos į maišus.

Primename, kad asbesto su-

rinkimo apvažiavimo būdu ir ša-
linimo paslaugą Druskininkų 
savivaldybėje teikia UAB „Drus-
kininkų komunalinis ūkis“, kuris 
pagal Savivaldybės pateiktą są-
rašą susisieks su namų ūkių sa-
vininkais nurodytais kontaktais 
likus ne mažiau nei 5 darbo die-
nom iki planuojamos surinkimo 
dienos.

Dėl detalesnės informacijos 
apie atliekų pakavimo ir paėmi-
mo tvarką bei prireikus pakavi-
mo priemonių (pvz., maišų, plė-
velės) prašome kreiptis į UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“,  
tel. (8 313) 51405.

Naujos galimybės sporto aukštumų siekiančiam jaunimui: 
Druskininkuose kuriama sporto klasė

Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Druskininkų 
savivaldybėje – kaip pasiruošti surinkimui

Asbestinio šiferio atliekų surinkimas Druskininkų savivaldybėje jau prasidėjo / Asociatyvi foto

Susitikime su Sporto centro atstovais ir treneriais kalbėta, kiek druskininkiečių – būsimų aštuntokų – šiuo metu sportuoja ir norėtų susieti savo  
ateitį su sportu / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Sosnovskio barštis – vie-
nas iš pavojingiausių invazi-
nių augalų, keliančių grėsmę 
ir žmonėms, ir gyvūnams, ir 
aplinkai, kurioje auga. Drus-
kininkų savivaldybė, siek-
dama išsiaiškinti šios pro-
blemos apimtis ir pavojingų 
Sosnovskio barščių papliti-
mą Druskininkų savivaldy-
bės teritorijoje, prašo gyven-
tojų pateikti informaciją apie 
jų sklypuose ar kaimyninėse 
teritorijose augančius Sos-
novskio barščius, kuriuos rei-
kia naikinti.

Informaciją galite pateikti Ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vyriau-
siajai specialistei Laimai Bučio-
nytei Carlsson el.paštu laima.
bucionyte@druskininkai.lt arba 
tel. (8313) 52 242,

Taip pat Leipalingio seniūnui 

Antanui Krancevičiui el.paštu 
antanas.k@druskininkai.lt tel. 
(8313) 43 360 ir Viečiūnų seniū-
nui Alvydui Varaniui el.paštu al-
vydas.varanis@druskininkai.lt, 
tel. (8313) 479 17.

Informacijos laukiame iki rug-
pjūčio 26 d.

Išanalizavus gautą informaci-
ją, bus svarstoma galimybė kitų 
metų biudžete suplanuoti lėšas 
invazinių augalų naikinimui, nu-
matant gyventojams dalines 
kompensacijas.

Primename, kad Sosnovskio 
barštis 2016 m. paskelbtas inva-
zine Europos Sąjungos rūšimi. 
Iki 3-5 metrų aukščio užaugan-
tis augalas į Lietuvą atvežtas 
apie 1950 metus ir augintas kaip 
pašarinis augalas gyvuliams. 
Žmonėms šis augalas pavojin-
gas dėl stipraus jo sultyse esan-

čio alergeno – furanokumarino, 
kuris, atsidūręs ant odos, gali 
sukelti net 1-3 laipsnio nudegi-
mus.

Tai nereiklūs augimo sąlygoms 
augalai - kasmet net prieš tai 
naikintuose plotuose atželia, itin 
greit plinta. Nekontroliuojamai 
želdami jie užima didžiules teri-
torijas ir pažeidžia ekologinę pu-
siausvyrą, išstumia vietinę florą. 
Naikinimo būdai – šienavimas 
bei purškimas herbicidais. Pa-
vienius augalus galima iškasti.

Sosnovskio barštis šienauja-
mas tik siekiant sustabdyti pliti-
mą sėklomis. Jis turi būti nupjau-
namas, kol žiedai nesubrandinę 
sėklų. Metodiškai turi būti naiki-
namas herbicidais ar iškasamas 
pavasarį, kol yra nedidelis, sie-
kia apie 30 cm aukščio.

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės 
biudžeto. Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojai gali 
kreiptis dėl pirminės teisi-
nės pagalbos per elektroninę 
sistemą TEISIS (https://www.
teisis.lt) arba iš anksto užsi-
registravę el. p. info@druski-
ninkai.lt ar tel. (8 313) 51517

Teikiamos pirminės teisinės 
pagalbos laikai (tik užsiregistra-
vus iš anksto): antradieniais nuo 
13.00 val. iki 17.00 val., penkta-
dieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 
val.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir tai-
kos sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-
piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 

pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengi-
mas, advokato gynyba arba 
atstovavimas bylose, įskaitant 
vykdymo procesą, atstovavi-
mas išankstinio ginčo sprendi-
mo ne teisme atveju, jeigu tokią 
tvarką nustato įstatymai ar teis-
mo sprendimas, atleidimas nuo 
advokato, proceso ir kitų bylinė-
jimosi išlaidų mokėjimo, neteis-
minės, teisminės ir privalomo-
sios mediacijos paslaugos.

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslau-
gos: antrinė teisinė pagalba 
privalomoji mediacija.

Daugiau informacijos – www.
druskininkusavivaldybe.lt skilty-
je „Valstybės garantuojama tei-
sinė pagalba“ ir Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybos interneto tinklalapyje 
https://vgtpt.lrv.lt/

Druskininkų savivaldybės 
administracija ieško Švietimo 

skyriaus vyriausiojo specialisto
Druskininkų savivaldybės administracija prie savo ko-

mandos kviečia prisijungti Švietimo skyriaus vyriausiąjį 
specialistą, veiklos sritis – jaunimo politikos savivaldybės 
teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

Darbuotojui keliami reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip ba-

kalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo moks-
lo kvalifikaciją;

• gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
• mokėti analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti 

informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

Darbo pobūdis:
- rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos progra-

mas ir priemones;
- analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dir-

bančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
- plėtoti savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo 

politikos srityje, bendradarbiavimą;
- palaikyti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;
- administruoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
- kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes;
- konsultuoti jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir 

organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje.

Mes siūlome:
- darbą geriausiame Lietuvos kurorte ir puikią darbo bei lais-

valaikio atmosferą;
- galimybę dirbti profesionalų komandoje, nuolatinį profesinį 

tobulėjimą ir savirealizaciją;
- darnų, draugišką kolektyvą, atvirą naujoms idėjoms aplinką;
- darbo užmokestį nuo 1200,00 Eur (neatskaičius mokesčių), 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – ne mažesnį 
kaip 6,00. Konkretus darbo užmokestis siūlomas, atsižvelgiant 
į darbo patirtį ir kompetenciją.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašome pateikti iki 
2022 m. rugpjūčio 16 d. el. p. diana.brown@druskininkai.lt,  
simonas.kazakevicius@druskininkai.lt arba  
inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pre-
tendentai.

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybėje 

organizuoja ir teikia Druskininkų 
savivaldybės administracija

Druskininkų savivaldybė ruošiasi kovai su 
pavojingais Sosnovskio barščiais

Sosnovskio barštis – vienas iš pavojingiausių invazinių augalų, keliančių grėsmę ir žmonėms, ir gyvūnams, ir aplinkai, kurioje auga / Asociatyvi 
nuotrauka 
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Druskininkų turizmo ir verslo 

informacijos centro atstovės pristatė 
kurortą Klaipėdos „Jūros šventėje“

Kapelos „Malūnėlis“ Oninės – Veisiejų  
socialinės globos namuose

Žydrūnas Savickas: „Galiūnai mielai  
vėl sugrįžtų į Druskininkus“

Klaipėdos „Jūros šventėje“ Druskininkų TVIC atstovės pristatė mūsų kurorto lankytinas vietas, 
siūlomas paslaugas, pramogas / Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės kapela „Malūnėlis“ apsilankė Veisiejų socialinės globos namuose surengtoje Oninių šventėje / As-
meninio archyvo nuotrauka

Liepos 29-31 d. Klaipėdoje su-
rengtoje „Jūros šventėje“ Drus-
kininkų turizmo ir verslo infor-
macijos centro (TVIC) atstovės 
miesto svečiams ir klaipėdie-
čiams pristatė mūsų kurorto lan-
kytinas vietas, siūlomas paslau-
gas, pramogas.

Turizmo gatvėje lankytojai 
galėjo susipažinti su vietovė-
mis atostogoms Lietuvoje: čia 
buvo įsikūrusi nacionalinė turiz-
mo skatinimo agentūra „Keliauk 
Lietuvoje“ ir turizmo informa-
cijos centrai iš Vilniaus, Šiau-
lių, Kėdainių, Zarasų, Alytaus, 
Druskininkų, Klaipėdos regiono, 
kitų šalies miestų bei turizmo ir 
informacijos centrai iš Liepojos 
bei Ventspilio. 

Druskininkų stende šventės 
metu lankytojai turėjo galimy-

bę pasivaišinti natūraliu mine-
raliniu vandeniu „Akvilė“, suži-
noti informacijos apie kurortą, 
gauti miesto leidinių, žemėlapių, 
suvenyrų ir įsigyti Druskininkų 
atributikos. Lankytojus domi-
no įvairi informacija: jie ieškojo 
aktyvaus poilsio vietų, domėjo-
si SPA centrais ir procedūromis, 
sanatoriniu gydymu, apgyvendi-
nimo įstaigomis, miesto rengi-
niais, dviračių takais ir maršru-
tais. 

Dažnas svečias, apsilankęs 
Druskininkų stende, gyrė Drus-
kininkus už išpuoselėtą aplinką, 
didelį poilsio paslaugų pasirinki-
mą bei minėjo, kad mielai lanko-
si mūsų kurorte ir į jį sugrįžta.

Druskininkų TVIC 
informacija

Oninės – viena gražiausių 
vasaros švenčių. Tai yra sun-
kiausių ir didžiausių vasa-
ros darbų pabaigtuvės .Taigi 
patys rimčiausi ir sunkiausi 
darbai nudirbti, ir atėjo metas 
šviežiai duonelei. 

Liepos 26-ąją Jaskonių ir Nau-
jasodės kaimų bendruomenės 
kapela „Malūnėlis“ aplankė Vei-
siejų socialinės globos namus, 
kuriuose buvo švenčiama ši 
graži, vasariška šventė. Kape-

lą pasitiko Renata Valukonienė 
su šių namų gyventojais. Skam-
bant smagiai „Malūnėlio“ muzi-
kai, visi šoko, plojo, kartu dai-
navo. Net pasibaigus koncertui, 
buvo prašoma dar pagroti. „Ma-
lūnėls“ grojo , grojo ir grojo…

Kai matai žmones, kuriems 
reikia kasdienės globos, rūpes-
čio ir supranti, kaip jie moka 
džiaugtis mažais dalykais, nuo-
širdžiai reiškia emocijas, su-
pranti, kad darbai, kuriuos da-
rai, atperka viską.

„Džiaugiasi širdis, kai matai 
taip besilinksminančius žmo-
nes, jų emocijas, spindinčias 
akis. Tokios patirtos gyvenimo 
akimirkos ir emocijos niekada 
neišblės ir ilgam pasiliks mūsų 
širdyse“, – po viešnagės sakė 
kapelos vadovas Gintaras Čer-
niauskas. 

Jaskonių ir Naujasodės 
kaimų bendruomenės 

informacija

Mūsų miestas vis dažniau 
tampa svarbių sporto varžy-
bų arena. Praėjusį savaitga-
lį Pramogų aikštėje sureng-
tas Pasaulio galiūnų turnyras 
„Pasaulio taurė 2022”  su-
traukė į kurortą gausybę ti-
tuluotų sportininkų ir minias 
žiūrovų. 

Varžybų organizatorius, titu-
luočiausias Lietuvos galiūnas 
Žydrūnas Savickas savaitraš-
čiui „Mano Druskininkai“ sakė, 
kad varžybomis Druskininkuose 

visi liko patenkinti.
„Varžybos Druskininkuose 

buvo puikiai organizuotos, daly-
viai jas labai gerai įvertino. Buvo 
įdomios rungtys, puikūs žiūro-
vai, kurie aktyviai palaikė spor-
tininkus. Apgyvendinimo są-
lygos labai geros, maitinimas 
– nepriekaištingas“, – pasakojo 
Ž.Savickas. 

Jis sakė, kad varžybose daly-
vauja jau 31 sezoną, bet Druski-
ninkuose galiūnų turnyras buvo 
surengtas pirmą kartą. Jo nuo-

mone, tokios varžybos Drus-
kininkuose galėtų tapti tęstiniu 
projektu. 

„Druskininkams tokios varžy-
bos irgi labai naudingos. Spor-
tininkai, atvykę iš užsienio, nau-
dojasi kurorto paslaugomis, o 
po varžybų parveža į savo šalį 
gerus įspūdžius ir skleidžia gerą 
žinią apie miestą pasaulyje“, – 
pasakojo Ž. Savickas.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Varžybų akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius
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Knygos pristatymo renginyje dalyvavo ir R. Malinausko žmona Vaida / Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

Viešojoje bibliotekoje vos sutilpo visi, atėjusieji į neseniai išleistos R. Malinausko knygos „Jau laikas“ pristatymą / Gabrielės Marcinkevičiūtės  ir Lai-
mos Rekevičienės nuotraukos

– Labai įdomi knygos dalis 
apie Jūsų verslą. Kiek dalykų 
iš verslo patirties panaudojo-
te savivaldoje? 

– Kadangi dirbti į savivaldy-
bę atėjau „nesugadintas“ poli-
tikos, tai iš pradžių savivaldoje 
tik verslo logika ir vadovavau-
si. Tuo metu dar nebuvau ir kai 
kurių partijų pasmerktas. Mano 
principas buvo viską daryti čia 
ir dabar, gal ir rizikuoti, žinoma, 
neperžengiant įstatymų. 

Ir dabar girdžiu iš kai kurių 
žmonių, kad jie tikrai nebūtų 
statę vandens parko, neturėda-
mi pinigų. Žmonės iki šiol stebi-
si, kad, neturėdami lėšų, pradė-
jome ir kitus didelius projektus 
– gatvių remontus, slidinėjimo 
arenos statybą. Labai pravertė 
versle įgyta gyvenimo patirtis.

– Jei reiktų grįžti į verslą, ar 
įsivaizduojate, ką veiktumė-
te? 

– Jei norėčiau įšokti į tą patį 
verslo traukinio vagoną, iš kurio 
išlipau, tai jis taip toli nuvažia-
vęs, kad, ko gero, net siaurai-
siais europinės vėžės bėgiais 
jo nepavyčiau... Jeigu šiandien 
netekčiau  druskininkiečių pa-
sitikėjimo manimi, tai kokią sa-
vaitę „apie kampus pavaikščio-
čiau“, o paskui vis tiek kuo nors 
užsiimčiau, minčių tikrai atsiras-
tų. Gal namų terasoje restoraną 
atidaryčiau?

– Kokių reakcijų tikitės, kai 
knygą perskaitys daugiau 
žmonių?

– Tikiuosi vienos reakcijos vie-
na – kad gyvenimą matytų ne 
per tuos rožinius akinius, ku-
riuos uždeda, manyčiau, par-
sidavusi žiniasklaida. Manau, 
kad, jei tu gyvenime tapai pro-

kuroru, tai automatiškai nesi nei 
šventas, nei būtinai sąžiningas. 
Net gali būti purvinesnis už patį 
purviniausią... Ir aš ne be reika-
lo knygoje kai kuriuos prokuro-
rus palyginau su 90-ųjų metų 
banditais. Pastarieji mano gy-
venime buvo sąžiningesni – 
kaip neatrodytų paradoksalu, 
bet pas juos buvo tam tikra mo-
ralė, žodžio laikymasis. Net ne-
žinau, kaip žiūrėti į tuos proku-
rorus, su kuriais susidūriau per 
15 metų. 

– Ką darytumėte kitaip, jei 
atsisuktų gyvenimo ratas, 
ir vėl taptumėte 25-erių jau-
nuoliu? 

– Sėkmingai pirkčiau ir par-
duočiau grybus.

– Ar esate gyvenime pada-
ręs klaidų? 

– Žinoma. Tik konkrečias gy-
venimo klaidas reiktų šifruoti. 
Ar gyvenimo klaida yra ta, kurią 
pats padarei, priimdamas netei-
singą sprendimą, ar gyvenimo 
klaida, kai tau ją užsakė, į po-
litiką įtraukė teisėsaugą ir tave 
suminkė su žemėmis ir pur-
vu? Kuri ta klaida yra klaida? 
Ar ta, kurią tau sukurpia, ar ta, 
kai pats priimi neteisingą spren-
dimą? Klaidų gyvenime suras-
čiau, bet buvo ir tokių, kurios kai 
kam buvo naudingos, kaip tam 
tikras užsakymas.

– Ar gali būti, kad rašysite 
kitą knygą?

– Viskas priklausys nuo to, 
kiek ilgai tęsis teismai ir kokios 
ten bus „įdomybės“. Niekada 
nesakyk niekada. 

Parengė Laimutis Genys

Ričardas Malinauskas: „Knygoje – mano gyvenimo ir 
išgyvenimo istorija“ 

Aldona Jankauskienė, knygos redaktorė: „Tai pirmasis šios kny-
gos pristatymas. Manau, kad jų turės būti daugiau. Labai sveikinu Ri-
čardą Malinauską, įveikus dar vieną gyvenimo iššūkį ir išleidus labai 
atvirą knygą apie savo patirtį. Esu rengusi ne vieną knygą, kiekviena jų 
suteikė tam tikros patirties. Ši knyga buvo išskirtinė. Vienas iš pagrin-
dinių skirtumų buvo tas, kad Ričardas ieškojo teisingiausio, tiksliau-
sio žodžio. Kai redagavau tekstą, šiek tiek keisdama jo pasakytus žo-
džius, jis sakydavo, kad taip netinka, kad ten kitaip buvo. Jis sakydavo: 
„Negaliu rašyti to, ko nebuvo. Negaliu rašyti netiesos“. Bendraujant su 
knygos autoriumi, mane sužavėjo besąlygiškas jo polinkis sakyti tiks-
liai taip, kaip buvo. 

R. Malinauskas yra sakęs, kad niekada gyvenime nerašys knygos. 
Kai jis pakeitė šią savo nuostatą, man teko didelė atsakomybė ir iššū-
kis būti šios knygos redaktore. Rengiant knygą, bendraujant su autoriu-
mi, mane žavėjo jo gebėjimas kalbėti tiesiai, drąsiai, atvirai.

Kaip rodo mano praktika, rašant tokio žanro knygas, jų autoriai pradiniame variante drąsiai reikš-
davo savo nuomonę, minėdavo įvairias pavardes, tačiau galutiniame variante visi aštrūs kampai 
būdavo nuglūdinami, nelikdavo ir pavardžių, nes autorius bijodavo, kad kas nors gali įsižeisti. Dir-
bant su R. Malinausku viskas buvo kitaip – situacijų ir žmonių vertinimas, koks jis buvo pirminiame 
variante, toks pat išliko ir išleistoje knygoje. Jokios baimės, kad kas nors įsižeis, jokio noro įjungti 
„atbulinę pavarą ar stabdį“, pasaugoti save.

Man tai buvo įdomus darbas, geras laikas, rengiant šią knygą. Tai knyga apie įdomią patirtį. Lin-
kiu, kad, ją skaitydami, pasiimtumėte iš jos tai, kas jums artimiausia“. 
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Praėjusį penktadienį Leipalin-
gyje, Mažojoje Lietuvos kultū-
ros sostinėje‘ 2022, surengtas 
dvyliktasis Druskininkų savi-
valdybės kaimo bendruome-
nių sąskrydis. Į renginį susirin-
ko per 300 Druskininkų krašto 
bendruomenių atstovų, Drus-
kininkų savivaldybės vadovai, 
Tarybos nariai ir kiti svečiai.

Sąskrydyje dalyvavo ir jėgas 
įvairiose rungtyse išmėgino Lei-
palingio, Viečiūnų, Neravų, Ri-
cielių, Jovaišių, Švendubrės, 
Jaskonių ir Naujasodės, Bilso, 
Švendubrės, Grūto, Kairiojo Ne-
muno kranto bendruomenių bei 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
ir administracijos komandos. 

Susirinkusiuosius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, LR Seimo 
narys Zenonas Streikus, Druski-
ninkų VVG vadovas Alvydas Va-
ranis, Leipalingio seniūnas Anta-
nas Krancevičius, Lietuvos vietos 
bendruomenių sąjungos pirminin-
kė Eglė Juozapavičienė, Lietuvos 
kaimo bendruomenių sąjungos 
pirmininkė Virginija Šetkienė.

Šventė tradiciškai prasidėjo 
bendruomenių prisistatymais, ku-
rie išsiskyrė originaliais šūkiais, 
šokiais ir net mini spektakliais. 
Šiais metais buvo renkamas la-
biausiai visiems patinkantis pa-
sirodymas – visų bendruomenių 
komandos balsavo viena už kitą. 
Didžiausia balsų persvara laimėjo 
originalų Viečiūnų savanorių gel-
bėtojų pasirodymą sukūrusi šio 
miestelio bendruomenė „Versmė“. 
Jiems atiteko mero R. Malinausko 
įsteigtas prizas.

Komandos varžėsi smagiose 
pramoginėse varžybose – lenk-
tyniavo vandens dviračiais dva-
ro tvenkinyje, žaidė Viking KUBB 
žaidimą, turėjo kuo greičiau už-
kurti ugnį ir įveikti tam tikrą ats-
tumą su „urvinių“ automobiliu, 
žaidė dvaro kerlingą ir išbandė 
loginę užduotį. Daug emocijų su-
kėlė bendra „Saulutės“ rungtis, 
kurioje visos komandos varžėsi 
vienu metu. 

Komandos ir šventės dalyviai 
taip pat lankė edukacininkų kie-
melius, kuriuose susipažino su 
vietos menininkais, amatininkais 
ir ūkininkais. Visi paragavo Biru-
tės s ir Arvydo Bozių „Basa“ džio-

vintų vaisių, skanavo svečių namų 
„SAKA“ šeimininkės Akvilės Vit-
kauskės iškeptos įvairių rūšių na-
minės duonos, vaišinosi „Laimės 
namų“ patiektais sveikais patie-
kalais, kuriuos pagamino Aušra ir 
Rolandas Augučiai. Renginio da-
lyviai dalyvavo ir Redos Vaikš-
norienės „Sveikose dirbtuvėse“ 
– susipažino su vietos augalų hi-
drolatais, natūraliai pagamintais 
muilais. Šventės metu buvo ga-
lima įsigyti Stračiūnuose užau-
gintų Inetos Miliūtės šilauogių, 
sudalyvauti VšĮ „Sūrūs vėjai“ pa-
ruoštame žaidime, sužinoti apie 
Druskininkų savivaldybės kaimo 
bendruomenių kuriamas unikalias 
programas, pasigrožėti meninin-
kės Daivos Stoncelienės sukur-
tais paveikslais.

Varžybų dalyviai išbandė jėgas 
Druskininkų sporto centro suor-
ganizuotose šaudymo pneumati-
niu šautuvu ir lankais rungtyse. 

Suskaičiavus visų rungčių ben-
drus rezultatus, šiemet I-oji vie-
ta atiteko naujai įsteigtos Grūto 
bendruomenės komandai. II-ąją 
vietą iškovojo Jovaišių bendruo-
menė, III-oji atiteko Neravų kai-
mo bendruomenei. Nugalėtojams 
įteikti Sveikatinimo ir poilsio cen-
tro „Aqua“ ir „Vilkės“ golfo klubo 
įsteigti prizai.

Vakare bendruomenės linksmi-
nosi ir šoko drauge su Ryčiu Ci-
cinu.

Renginio organizatoriai – Drus-
kininkų vietos veiklos grupė – dė-
koja renginio rėmėjams: UAB 
Druskininkų sveikatingumo ir po-
ilsio centrui AQUA“, UAB „Akva-
vita“, „Vilkės“ golfo klubui, partne-
riams – Druskininkų visuomenės 
sveikatos biurui, Druskininkų jau-
nimo užimtumo centrui, Druski-
ninkų sporto centrui, Druskininkų 
kultūros centrui ir Leipalingio lais-
valaikio salei, Leipalingio muzie-
jui, Leipalingio bendruomenei, 
Druskininkų paslaugų ūkiui, Lei-
palingio ir Viečiūnų seniūnijoms, 
Ricielių sodybai „Barškuliai“ bei 
savaitraščiui „Mano Druskininkai“.

Lėšas Druskininkų VVG projek-
tui „12-asis Druskininkų sav. kai-
mo bendruomenių sąskrydis Sa-
vanorystės metams paminėti“ 
įgyvendinti skyrė Lietuvos Respu-
blikos žemės ūkio ministerija.

Kaimo bendruomenių sąskrydyje – originalūs prisistatymai, 
smagios varžytuvės ir nuoširdus bendravimas

Druskininkų krašto kaimo bendruomenes subūrė XII-asis sąskrydis / Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Jau tris kartus piršlys su rū-
tomis puošta lazdyno lazda 
beldėsi į būsimos jaunamar-
tės namus: mergelė „užger-
ta“, piršlys sočiai pavaišintas, 
pasoga suderėta, o jaunikio 
butelys ant stalo mergelės at-
kimštas ir rūtų vainikėliu pa-
dabintas. Taigi, tris dienas ir 
tris naktis Druskininkuose ai-
dės lamzdžiai, dundės būgnai, 
grieš kapelijos, skambės dai-
nos ir trinksės šokiai. Rugpjū-
čio 5-7 d. mieste vyks 29-oji 
Dainavos krašto folkloro šven-
tė, į kurią suvažiuos beveik 170 
autentiško folkloro puoselėto-
jų iš įvairių Lietuvos regionų ir 
pristatys specialiai parengtas 
koncertines programas apie 
Dzūkijos ir kitų regionų senųjų 
vestuvių tradicijas: papročius, 
apeigas, dainas, verkavimus, 
tautinius kostiumus.

Gaivindami šimtmečių tradi-
cijas, išsaugosime tautos ta-
patumą

„Gyvename moderniame pa-
saulyje, todėl nenuostabu, kad į 
mūsų gyvenimą ir ypač šventes 
skverbiasi populiariajai kultūrai 
būdingi elementai, – sako šven-
tės rengėja, Druskininkų kultūros 
centro etnografė Lina Balčiūnie-
nė. – Tradicijos susipina, nive-
liuojasi, tampa vis sudėtingiau iš-
saugoti etninį savitumą, krašto 
identitetą, todėl ieškome formų, 
kaip išlaikyti, pateikti šiuolaikinei 
visuomenei ir leisti pritaikyti šian-
dien šimtmečius skaičiuojančias 
tradicijas, kurios kalba apie mūsų 
tautinį tapatumą.“

Anot L. Balčiūnienės, šven-
tės tema – vestuvės – pasirinkta 
neatsitiktinai: „Džiugina, kad vis 
dažniau tenka išgirsti apie dvie-
jų jaunų žmonių jungtuves, kurios 
vyksta išlaikant bent dalį senų-
jų papročių sakralumo. Šventė-
je dalyviai ne tik šokdins ir kvies 
linksmintis, bet ir supažindins su 
senaisiais skirtingų Lietuvos regi-
onų vestuvių papročiais, apeigo-
mis, o vestuvių dainos, beje, yra 
turtingiausias ir visoje Lietuvo-
je prigijęs, išlikęs ir turintis tradi-
ciją dainų žanras, tad jų šventėje 
skambės tikrai daug.“

Šventė, kaip ir senosios lietu-
viškos vestuvės, turės net ke-
lias privalomas apeigų dalis

Į pačią svarbiausią jaunajai 
šventės dalį – mergvakarį arba 
pintuves – anuomet susirinkdavo 
visą gyvenimą jaunąją supusios, 
jai itin svarbios ir artimos mote-
rys. Dainuodavo dainas, pasako-
davo piršlybų, vestuvių ir mergva-
karių istorijas, drauge juokdavosi 

ir linksmindavosi, graudino jauną-
ją, gausiai dalinosi darnaus šei-
myninio gyvenimo patarimais. 
Apie mergvakario tradicijas, ap-
eigas, dainyno išlaikymą ir veiklų 
modifikacijas keičiantis kartoms 
papasakos garsi lektorė, etnolo-
gė Gražina Kadžytė, pati bene 
pusšimtyje vestuvių buvusi pa-
mergė ir svočia, pastaruoju metu 
konsultuojanti mergvakarių ir kitų 
vestuvinės rėdos apeigų organi-
zatorius, besidominčius tautiš-
kuoju paveldu. 

Pintuvių metu pamergės pinda-
vo rūtų vainikus, gražiausiu nuo-
taka puošdavosi per vestuves. 
Nuo šio vakaro nuotaka plau-
kų nebepindavo į kasas, o nešio-
jo susivijusi į tūteles (bizus). Apie 
tai, kaip anuomet kasas pynė 
mergaitės, merginos ir moterys, 
kuo skyrėsi kasdienis ir šventa-
dienio kasų pynimas kūrybinėse 
dirbtuvėse „Supinsma kaselas“ 
praktinių užsiėmimų metu mokys 
etnologė Jolanta Balnytė, Kauno 
r. Ramučių kultūros centro etno-
grafė. 

Tradicinius vestuvinius kostiu-
mus pristatys lektorė Asta Van-
dytė, sertifikuota tradicinių amatų 
meistrė, tradicine tekstile besi-
dominti jau beveik keturis dešim-
tmečius.

Vestuvių apeigas ir papročius 
lydėdavo nuotakos išgyvenimo 
dramatizmas. Savo sielvartą dėl 
to, kad bus atskirta nuo bendra-
amžių, brolių ir seserų, gimtųjų 
namų, mergina išliedavo verka-
vimais ir graudžiomis dainomis, 
kuriose buvo kalbama apie atei-
ties netikrumą, nuogąstavimus 
dėl bernelio būdo, galimas ne-
gandas, apie atsiskyrimą. Etno-
muzikologė Vera Venckūnaitė-
Čepulienė kūrybinėse dirbtuvėse  
„Supinsma kaselas“ kvies į moky-
mus „Veseiliniai verkavimai“. 

Kūrybinėse dirbtuvėse, kurio-
se skleisis senųjų papročių esmė 
ir gelmės, nuotaiką kurs folkloro 
ansambliai „Kuršių ainiai“ (Klai-
pėda), „Nova“ (Šakiai), „Raskila“ 
(Panevėžys) ir „Stadałėłė“ (Drus-
kininkai).

Vestuvės – linksma ir spalvin-
ga šventė visiems!

Vestuves anuomet kelias die-
nas švęsdavo net didžiausi bė-
džiai: prikepdavo „babkų“, dažy-
davo jas į varškę, surinktą iš viso 
kaimo, ir taip vaišindavosi links-
mi kelias dienas, net be degtinės. 
Šventėje dalyvaudavo ne tik plati 
giminė, bet ir visas kaimas, o kar-
tais net kaimyniniai – gi Druski-
ninkai vasarą pilni svečių, ne tik 
iš visos Lietuvos, bet ir iš už jūrų 

marių! Tad šventę tris dienas švę-
sime laisvai, linksmai ir triukšmin-
gai.

Visi svečiai galės smagiai dūkti, 
šokti ir uliavoti iki paryčių dvi die-
nas Druskininkų pramogų aikš-
tėje vyksiančiuose koncertuose 
„Kapelijų grajus“. Grupė „Smeto-
nos ūsai“ kvies šokti polkas, val-
sus, fokstrotus, kapelija „Mar-
tvežiai“, pavadinta lietuvininkų 
vestuvių personažo – vežimo, 
kurį jaunikis pasiųsdavo parvež-
ti jaunosios iš jos tėvų namų, va-
deliotojo, – vardu, gros liaudies 
muziką, tinkančią ir šiuolaikinėms 
vestuvėms! Ansamblio iš Žemai-
tijos „Kuršių ainiai” kūrybinia-
me akiratyje – ne tik lietuvininkų, 
bet ir žemaičių, dzūkų folkloras – 
dainos, šokiai, rateliai, žaidimai, 
gausus instrumentinės muzikos 
repertuaras. Ir tai dar ne visi ve-
selėn pakviesti muzikuoti: sve-
čius linksmins „Raskila“ (Pane-
vėžys), „Verpeta“ (Kaišiadorys), 
„Nova“ (Šakiai), „Žeiria“ (Varėna), 
kapela „Griežikai“ (Vilnius).

Kokia šventė be dainų, šokių, 
ratelių ir žaidimų, ypač kai su-
sirenka tokia gausybė svečių? 
Tad kviečiame smagiai pasibū-
ti, padainuoti, susitikti su kai-
mynais koncerte „Susiedų pas-
dainavimai, patancavojimai“ K. 
Dineikos sveikatingumo par-
ke. Popietę ves aktyvus kultū-
ros puoselėtojas iš Marcinkonių 
Jonas Bajoriūnas, o dainas kar-
tu užtraukti kvies folkloro ansam-
bliai „Stadałėłė“ (Druskininkai), 

„Kuršių ainiai“ (Klaipėda) „Verpe-
ta“ (Kaišiadorys), „Raskila“ (Pa-
nevėžys), „Nova“ (Šakiai), „Ser-
benta“ (Leipalingis) ir „Žemynėlė“ 
(Viečiūnai), „Dainuviai“ (Lazdijai), 
varėniškių „Žeiria“.

Ir aš ten buvau, alų midų gė-
riau, per barzdą varvėjo

Būsit kviestas ar nekviestas į 
šias dideles vestuves, galėsite 
ne tik linksmintis iki valiai, bet ir 
paragauti gardžių vestuvinių vai-
šių. Visa Vilniaus alėja nuo pat 
Druskininkų bažnyčios iki Pramo-
gų aikštės bus nustatyta stalais, 
lūžtančiais nuo mugės gardumy-
nų: ragaišių, saldžių kaštonų, gry-
bukų, gal net bulvinių bandų, kąs-
neliais pjaustytos karštos mėsos, 
rasite ir skilandžių, dešrų, visokių 
vyniotinių. Jei iš anksto nepasi-
rūpinote dovanomis jauniesiems, 
tai čia rasite daugybę dalykų, rei-
kalingų gyvenimo pradžiai – ir 
buityje reikalingų puodynių, puo-
delių, dubenėlių, šaukštų, ąsočių, 
ir namų puošmenų – amatininkų 
išdrožinėtų paukštukų, žalčiukų, 
taip pat staltiesių, rankšluosčių, 
patalų, ir karolių, auskarų, žiede-
lių, ir dailių suknių ar skrybėlaičių.

Susikrauk kraičio skrynią 
pats

Na, o jei galvojate, kad jūsų ku-
paras dar tuščias ir jau laikas 
krautis pasogą, būtinai apsilan-
kykite amatų edukacijose „Pro-
cavok sanobiškai“. Čia išmoksi-
te velti iš vilnos, nerti nėrinius, 
megzti pirštines, austi juostas, 

lipdyti dubenis, molines švilpy-
nes, pasigaminti žalvarinį papuo-
šalą  ar nusipinti odinę apyrankę. 
O kur dar šaukštų drožybos, puo-
dų žiedimo, prieverpsčių puošy-
bos, žaislų siuvimo ar sodų rišimo 
pamokos! Jei domitės bitininkys-
te, tai nepraleiskite edukacijos 
apie drevinę bitininkystę: Romas 
Norkūnas iš Musteikos kaimo 
puoselėja tradiciją, kurią dar su-
spėjo perimti iš senųjų krašto 
amato žinovų.  Jis kala drevinį 
avilį, pina geinį, lipa į dravę, ske-
lia ugnį skiltuvu, kuria dūmauką, 
lydo vašką, lieja žvakes, o po me-
dunešio vaišina dreviniu medumi. 
Beje, amato mokys ir mugėje da-
lyvaus tik tautodailininkai ir serti-
fikuoti meistrai. Tradicinių amatų 
galės pramokti visi norintys.

„Norisi tikėti, kad šventės metu 
atgaivintos senosios vestuvių tra-
dicijos sukels norą labiau pasido-
mėti savo krašto vestuviniais pa-
pročiais, o renginiuose apsilankę 
dabar labai išpopuliarėję vestu-
vių organizatoriai pasisems idėjų, 
kaip tuos papročius ir apeigas, ne 
tik duoną su druska ir šeimos ži-
dinio perdavimo ceremoniją, pri-
taikyti šiuolaikinėse vestuvėse, – 
šypsosi etnografė L. Balčiūnienė. 
– Mūsų kultūroje yra daug įdomių 
ir įvairių tradicijų, tad gal kuri pa-
sirodys įdomi ir taps puikiu šven-
tės akcentu?“.

Parengė Ramunė 
Tarandė, DKC reklamos ir 
komunikacijos vyriausioji 

specialistė

Druskininkai rengiasi didelei šventei – organizuojamos 
puošnios ir skambios vestuvės!

DKC etnografė L. Balčiūnienė sako, kad gaivindami šimtmečių tradicijas, išsaugosime tautos ta-
patumą / DKC archyvo nuotrauka
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UAB „Druskininkų autobusų parkas“ siūlo darbą 
vairuotojui-konduktoriui.

Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), reikalinga „D“ 
kategorija.
Valandinis įkainis – 4, 48 Eur plius priedai (1100, 00 – 
1300, 00 bruto)
CV siųsti el.paštu ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653

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

tel. 8 641 27721

 Sidabriniai ir auksiniai 
laikrodžiai, kaina sutartinė

Juvelyrika su brangakmeniais ir 
pusbrangiais akmenimis, kaina 

sutartinė

DRUSKININKUOSE

 JŪSŲ LAUKIAME: 
        RUGPJŪČIO 11 D. NUO 11 VAL. IKI 17 VAL.  TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS,     

VERTINAME, 
KONSULTUOJAME, 
PERKAME AUKSĄ, 
SIDABRĄ, GINTARĄ, 
ANTIKVARIATĄ

US.
 

   APYRANKES, SAGES, MATINĖS SPALVOS NEPERŠVIEČIAMO GINTARO 
STATULĖLES.

  TAPYTUS AUTORINIUS PAVEIKSLUS, NUOTRAUKAS, ATVIRUKUS IKI 1940 M., 
ATSISKAITOME GRYNAIS IŠ KARTO! 
SU SAVIMI NEPAMIRŠKITE TURĖTI ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTĄ.

Aukso laužas
(kaina priklauso nuo 

gaminio masės ir prabos)

Ovalūs gintariniai karoliai,  
nuo  100 g 1 vnt. 1000 €

Moneta 5 Rubliai  
1825-1855 m., 

560 € 

Stomatologinis auksas
(kaina priklauso nuo 

gaminio masės ir prabos)

Apvalūs gintariniai karoliai, 
nuo 100 g 1 vnt. 500 €

3 €
jeigu pardavimo

kaip  100 € 

   GRYNO AUKSOPRABOS-999 VIENO GRAMO KAINA
€50

PROFESIONALUS VERTINIMAS, KONSULTAVIMAS. UAB „AUKSO LAIKAS LT“
TEL. NR. :  +370 623 47 249, +370 674 39 704 | el.p. auksinislaikas05@gmail.com

GARDINO G. 3, DRUSKININKAI

Žolės pjovimas  
su profesionalia įranga  

nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ nuolatiniam darbui 

ieško kelių priežiūros darbininkų, ekskavatorininko  
ir pagalbinio darbininko.  

Dėl išsamesnės informacijos skambinti tel. 8 (313) 51405
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Guoda Gedvilaitė-Goehle

Iš Druskininkų kilusi pianis-
tė Guoda Gedvilaitė vėl kvie-
čia susitikti „Klaros Šuman 
salone“, kuriame „atgis“ ir 
su publika susitiks kompo-
zitoriai Klara ir Robertas Šu-
manai, Ferencas Listas, Fre-
derikas Šopenas, taip pat 
rašytojai Žorž Sand, Aleksan-
dras Diuma, Hansas Christia-

nas Andersenas, dailininkas 
Eženas Delakrua ir kitos isto-
rinės asmenybės. 

Salone skambės muzika, pa-
matysite neregėto grožio su-
kneles, šukuosenas ir apda-
rus. Jūs, klausytojai ir žiūrovai, 
ir patys tapsite 19 amžiaus sa-
lono dalyviais. Kviečiame įsilie-
ti į mūsų kuriamą 19 amžiaus 
muzikinį spektaklį, atvykstant 
į šventinį vakarą, apsitaisius 

šventiniais drabužiais, pasipuo-
šus žėrinčiais papuošalais.

Šio ciklo koncerte „Kolegos – 
konkurentai“ dalyvaus keturi pi-
anistai iš viso pasaulio: lenkas 
F. Šopenas, vengras F. Listas, 
anglė Robena Anne Laidlaw ir 
vokietė Klara Vyk. Koncertą ap-
lankys ir Jo Didenybė Prūsijos 
karalius Frydrichas Vilhelmas 
IV su sutuoktine Bavarijos prin-
cese Elžbieta, kompozitorius R. 

Šumanas, rašytoja Ž. Sand ir 
dailininkas E. Delakrua. Vaka-
ras nukels į 1839 metus, kai au-
tomobilių ir mobiliųjų telefonų 
dar nebuvo. Žiūrovai galės pa-
sinerti į lėtą 19 amžiaus laiko tė-
kmę...

Clara Schumann – įkvėpimo 
šaltinis

2006 m.aš susižavėjau vie-
na asmenybe, XIX amžiuje gy-
venusia Vokietijoje – Leipci-
ge, Diuseldorfe ir Frankfurte. Ji 
buvo didi pianistė ir kompozito-
rė, gabi menedžerė ir muzikos 
kūrinių redaktorė, romantiška 
rašytoja, visiškai atsidavusi mu-
zikai ir savo vyrui – genealiam 
kompozitoriui, mylinti žmona ir 7 
vaikų motina. K. Šuman – ypa-
tingai poetiška ir subtili savo vi-
dumi, savo esybe. Ji tapo man 
pavyzdžiu gyvenime ir muziko-
je – kaip stipriai ir besąlygiškai 
mylėti žmogų, džiaugtis kiekvie-
na akimirka gyvenime ir muzi-
koje, nepalūžti sunkiausiomis, 
beveik nepakeliamomis situaci-
jomis gyvenime, mylėti muziką 
– giliai ir nepaviršutiniškai. Tai-
gi visos šios stiprios emocijos 
įkvėpė mane dalintis didžiąja 
muzika ir jos paslaptimis būtent 
per jos – K. Šuman – persona-
žą. 

19 a. „Klaros Šuman salono“ 
idėją puoselėjau ilgai – visus 
2016-uosius metus. Ir štai 2017-
ieji prasidėjo mano sodintų ir il-
gai brandintų vaisių derliumi 
– per vienerius metus su kole-
gomis sukūrėme ir Druskininkų, 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pu-
blikai pristatėme net tris skirtin-
gas salono programas.

Pirmasis K. Šuman salonas 
„Draugai. Šumanas ir Men-
delsonas“ surengtas 2017 m. 
sausio 18 d. Druskininkuose, 
„Eglės sanatorijoje“, sausio 19 
d. – Vilniaus filharmonijos, o 21 
d. – Kauno filharmonijos salė-
se. Pirmąjį saloną kartu kūrė il-
gamečiai kolegos ir draugai – 
Čiurlionio styginių kvartetas ir 
pianistas Joris Sodeika.

Tais pačiais metais – gegužės 
7-ąją - surengtas antrasis salo-
nas „Kolegos-konkurentai“, ku-
riame rungėsi Listas, Talbergas, 
Šopenas ir Klara Vyk – juos įkū-
nijo įamžino Jurgis Aleknavi-
čius, Lukas Gedvilas, Rokas 
Zubovas ir G. Gedvilaitė.

O gruodžio 28-ąją, įkvėpti ir 
sužavėti salono pasisekimo, su 
dainininkais Laimonu Benda-
ravičiumi ir Juste Jankauskai-
te-Bendaravičiene bei pianistu 
J. Sodeika pristatėme trečią-
ją salono programą –„Valso tri-
umfas“, kuriame vaidinome F. 
Mendelsoną ir dainininkus Jetzt 
Trefftz ir Alois Ander.

2018 m. spalio 7 d. „Kolegos 
– konkurentai“ pristatyti Kauno 
filharmonijoje ir Vokietijos Bad 
Vildungeno mieste, prisijun-
gus pianistams Simonui Poškai, 
Pauliui Andersson ir Aleksandr 
Kolodochka.

2019 m. gegužės 25 d. salo-
nas persikėlė į Vokietijos Fried-
bergo miestą, 2019 m. gruodžio 
28 d. nuskambėjo „Širdžių isto-
rijos“ su Johanesu Bramsu, Jo-
sefu Joachimu ir Robertu Haus-
manu, kuriuos įkūnijo pianistas 
Motiejus Bazaras, smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskis, violonče-
lininkai Mindaugas Bačkus ir 
Gleb Pyšniak. Ir tada atėjo pan-
demija...

Išsiilgtas susitikimas
Džiaugiamės galimybe po 

dviejų metų pertraukos vėl su-
sitikti ir kuriame toliau. Rugpjū-
čio 12 dieną „Klaros Šuman sa-
lonas“ atgims Druskininkų K. 
Dineikos sveikatingumo parke 
– bus parodyta programa „Ko-
legos – konkurentai“.

F. Šopeną, F. Listą, Robeną 
Anne Laidlow ir Klarą Vyk įkū-
nys R. Zubovas, P. Anders-
son, Elžbieta Liepa Dvarionai-
tė ir Guoda Gedvilaitė. Salone 
skambės pačių kompozitorių 
sukurta muzika, bus kur ir akis 
paganyti, nes salono lankyto-
jus norime nustebinti ne tik pia-
nistų virtuoziškumu, bet ir žadą 
atimančiu suknių, apdarų gro-
žiu. Unikalią vasarinių istorinių 
suknelių kolekciją sukūrė Živilė 
Baronienė, gyvenanti ir dirbanti 
Kaune bei Frankfurte prie Mai-
no.

Dėkoju Druskininkų gidų gil-
dijos grupei „Artelė“, priside-
dančiai prie šio renginio savo 
grožiu, apdarais ir energija, o 
Druskininkų kultūros centrui – 
už renginio organizaciją ir įkve-
piantį bendradarbiavimą.

Visų labai laukiame rugpjūčio 
12 dieną 19.30 val. K. Dineikos 
sveikatingumo parke!

Druskininkietė pianistė G. Gedvilaitė vėl kviečia susitikti  
„Klaros Šuman salone“

„Klaros Šumann salonas“ Vilniuje 2017 m.: L. Gedvilas, G. Gedvilaitė, J. Aleknavičius ir R. Zubovas / Asmeninio G. Gedvi-
laitės archyvo nuotrauka

Pirmasis „Klaros Šumann salonas“ „Draugai. Šumanas ir Mendelsohnas“ surengtas 2017 m. Druskininkų „Eglės sanato-
rijoje“ / Asmeninio G. Gedvilaitės archyvo nuotrauka
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Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

Atliekami vidaus 
apdailos darbai.  
Tel. 8 676 01689

Atliekami vidaus ir 
lauko darbai, dedamos 

trinkelės.  
Tel. 8 679 05626

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

Savivarčio su „Fiskar“ nuoma, vežame smėlį, žvyrą, 
skaldą, atsijas, juodžemį. Išvežame statybos šiukšles, 
senus baldus. Atliekama iškraustymo paslauga, naujų 

baldų pristatymas. Tel. +370 627 50760

Atliekame kadastrinius ma-
tavimus: buto, gyvenamojo 
namo, sodo namo, komerci-

nės paskirties statinio, pirties, 
ūkinio pastato, garažo. Sta-
tybos užbaigimo dokumentų 
rengimas pagal naujus reika-
lavimus, deklaracijų teikimas 

ekspertams.  
Tel. 8 629 64563

Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti:
-  kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai;
-  indų plovėjus, atlyginimas nuo 735 eurų;
-  padavėjus, atlyginimas nuo 900 eurų.

Kreiptis tel.: 8 313 51529, 8 611 19020,  
el. p. karjera@spa-vilnius.lt

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

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

PARDUODAME
Šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,

SKALDĄ

Tel. 8 620 65 577.
Nekilnojamojo turto 

operacijos:
pirkimas;

pardavimas, 
tarpininkavimas;

paskolos;
vertinimas

www.zeme.lt
Tel. 8 680 84444

AKCIJA -30 %

Akcija galioja iki rugpjūčio 31 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

Sužinok, kaip jaučiasi tavo vidus 

Atspindys ne 
viską išduoda 

37 €
Kainos nuoVitaminų ir 

mikroelementų 
tyrimai

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

DRUSKININKAI

Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mer-
cedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.  

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

`

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.

GRUPĖS „MAN-GO“ KONCERTAS  
PO ATVIRU DANGUMI 

RUGPJŪČIO 13 D. 19.30 VAL. GRŪTO PARKE
Bilieto kaina – 15 Eur. Bilietais prekiaujama Grūto parko kasoje. 

Paskubėkite – bilietų kiekis ribotas!
Daugiau informacijos – tel. +370 682 42320

Plytelių klijavimas. 
Tel. 8 610 66734

Viešbučiui reikalingi:
•	 pagalbinis	darbuotojas.	Atlyginimas	–	nuo	870	Eur,	

neatskaičius	mokesčių;
•	 kambarinė/kambarių	tvarkytojas.	Atlyginimas	–	uo	

790	Eur,	neatskaičius	mokesčių.
Tel. 8 610 27975

El. p. keeping.druskininkai@amberton.lt



2022 m. rugpjūčio 04 d.                                                          Savaitraščio Nr. 36611
Užuojautos

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, 
tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės. 
Tu niekados... ir šitas liūdnas balsas 

pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. (B. Brazdžionis)

Iškeliavus į Amžinybę mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame 
Ramutę Siliūnienę, jos šeimą ir artimuosius.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Kas yra gyvas mylimųjų atminty, tas nemirė – jis tik toli...   
(Immanuel Kant)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo vyro mirties 
užjaučiame direktorę Ramutę Siliūnienę ir artimuosius.

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ kolektyvas

Akimirka. Ir lūkesčiai sustoja,
juos netikėtai paslepia lemtis..

O kas gi lieka? Kas stipriau už mirtį?
Tai atminimas, meilė ir viltis..

Nuoširdžiai užjaučiame ilgametę operacinės slaugytoją  
Janiną Šerkšnaitę dėl sesers Benignos mirties.

Chirurgijos skyriaus ir operacinės kolektyvas.

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

Išėjus į Amžinybę Gediminui Joniui, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnus Rimantą ir Virgilijų su šeimomis.

Sodo kaimynai

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus Genovaitei Šerpenskienei nuoširdžiai užjaučiame sūnus 
Juozą ir Alvydą bei artimuosius.

DNSB „Tauras“ gyventojai

Mirus Gediminui Joniui, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Rimantą 
ir Virginijų bei visus artimuosius ir gimines. Telydi Jus paguoda 

ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Genovaitė Lapelienė su vaikais Vilija ir Mindaugu

Mirus Gediminui Joniui, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Rimantą 
ir Virginijų bei visus artimuosius.

Buvę Prekybos valdybos maisto prekių susivienijimo darbuotojai

Tu anapus jau laimės, 
anapus jau skausmo, 

ir anapus dienos ir nakties...

Mirus Gediminui Joniui, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Rimą ir 
artimuosius.
DNSB „Saulutė“ (Vytautio g. 4) gyventojai

Mes tikim – Tu neišėjai! 
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Dėl Benignos Stankevičienės mirties nuoširdžiai užjaučiame 
sūnų Vytautą, seseris Janę ir Almą. Gedime drauge.

M. K. Čiurlionio g. 73 namo kaimynai

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

Superkame visų 
markių automobilius 
geriausiomis rinkos 

kainomis. 
Tel. 8 648 18770

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų 
genėjimas, gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos 
pjovimas trimeriu ar žoliapjove. Šakų smulkinimas, 

atliekų išvežimas. Tel. 8 676 99672 Perka žemės ūkio 
paskirties sklypą arba  
apleistą sodybą šalia 

Leipalingio.  
Tel. +370 692 92108

RENGINIAI
Rugpjūčio 5 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į Gražinos 
Aleknavičiūtės-Kuprevičienės apžvalginės parodos „Odos paveikslai“ atidarymą. Dalyvaus kompozitorius 
Giedrius Kuprevičius.

Rugpjūčio 5-6-7 d. – Druskininkų aerodrome (Mizarų g. 59) – net 3 tarptautinės šunų parodos. Šunis 
vertins tarptautiniai teisėjai iš Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Belgijos, Serbijos, Rumunijos, Kroati-
jos, Lenkijos. Bus galima ne tik pasigrožėti šunimis, bet ir daugiau sužinoti apie šunų veisles, atsakingą 
augintinių pasirinkimą, gyvūnų gerovę. Atvykusieji į parodą su vaikais ras įdomių, kūrybiškų veiklų LKD 
Mokymo centro palapinėje. Paroda kasdien prasidės 10 val. (tik penktadienį nuo 12 val.) ir tęsis iki 18 
valandos. Įėjimas į parodas nemokamas.

Rugpjūčio 12d. 15 val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g.6 A, Viečiūnai) – eduka-
cinis renginys ,,Tarp žolynų ir gėlių“

Rugpjūčio 12 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į paro-
dos „Dabar vadinuosi A. J. Stankevičiumi“. Julijono Algimanto Stankaus-Stankevičiaus (1933-2002) 
piešiniai. Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinys“ atidarymą. Renginyje paskaitą „A. J. Stankevičius 
ir nepritapusiųjų karta“ pristatys menotyrininkas, VDA dėstytojas, dailininkas Žydrūnas Mirinavičius, o dai-
lininko eiles skaitys aktorius, dramaturgas, režisierius Justas Tertelis

Rugpjūčio 15 d. 19 val. – Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Kapų g. 2) – 
Dvaro festivalis Leipalingyje: Panevėžio muzikinio teatro styginių kvarteto muzikinė programa „Vasaros 
nakties barkarolė“

„DRUSKININKŲ VASAROS TEATRAS SANKRYŽA“ 
Rugpjūčio 5 d. 19 val. „Eglės sanatorijoje“ – Varšuvos teatro akademijos studentų projektas (Lenkija) 
„Animacija“
Rugpjūčio 6 d. 19 val. „Eglės sanatorijoje“ – „Maestro Aznavuras. Une vie d`amour“ (teatras „Koleso“, 
Kijevas), rusų kalba
Rugpjūčio 7 d. 19 val. „Eglės sanatorijoje“ – Charlie Chaplin „Mažylis“, nebylusis kinas ir gyva muzika 
visai šeimai
Rugpjūčio 7 d. 20 val. „Eglės sanatorijoje“ – „Riaumojantis žvirblis. Edith Piaf“ (Ukraina), rusų kalba
Rugpjūčio 8 d. 19 val. Jaunimo užimtumo centre (Veisiejų g. 17) – monospektaklis pagal V. Šėkspyro 
dramą „Ričardas III“ – „Ričardas po Ričardo“ (Lvivas, Ukraina), ukrainiečių kalba
Rugpjūčio 9 d., 19 val. „Eglės sanatorijoje“ – „Comfort“ konferencijų salėje – monospektaklis lenkų kalba 
„Iš priekio ir iš nugaros“ (Lenkija), 
Rugpjūčio 10 d. 19 val. „Eglės sanatorijoje“ – „Luošiai“ (Kijivas, Ukraina), ukrainiečių kalba su subtitrais 
lietuvių kalba
Rugpjūčio 11 d., 19 val. „Eglės sanatorijoje“ – komedija „Mei-lėėė“, (Armėnija, Jerevanas, „Hamazgyan“ 
teatras), rusų kalba

„Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose“ 
(M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 6 d. 18 val. – Aleksandros Žvirblytės koncertas (mokamas)
Rugpjūčio 10 d. 19 val. – „Kaunas Piano Fest’22“ laureatų koncertas (mokamas)
Rugpjūčio 13 d. 18 val. – Rimanto Vingro koncertas (mokamas)

PARODOS
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia Valentino Butanavičiaus paroda 
„Baltų būtis“

Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Leono ir Aido Striogų paroda „Bėga, 
gyvenimas bėga...“

Rugpjūčio 10 d. 16 val. atidaroma tarptautinio tapytojų plenero „Šlavantas“ paroda V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9, Druskininkai).

Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama Mykolės 
Ganusauskaitės paroda „Fotogeniški peizažai“ 

Rugpjūčio 5-31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – bendra tapybos ant šilko paroda 
„Šilko fiesta“. Atidarymas – rugpjūčio 5 d. 17 val.

Rugpjūčio 5-31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – Rasos Balčiūtės keramikos 
paroda „Ieškojimai – matymai – radimai“. Atidarymas – rugpjūčio 5 d. 17 val.

Iki rugsėjo 5 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks Dianos Lukošiūnaitės popieriaus karpinių 
paroda „Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“

Reklama didžiausio 
Dzūkijos regione tiražo 

savaitraštyje „Mano 
Druskininkai“ ir  

naujienų portale www.
manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos tel. 
8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu  
info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK 

paskyroje  
„Mano Druskininkai“!
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2022.08.06 d.
Šeštadienis

2022.08.05 d.
Penktadienis

2022.08.07 d.
Sekmadienis

2022.08.08 d.
Pirmadienis

06:05 „Pakvaišusi porelė“.
06:35 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
10:55 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „PREMJERA Lemties paslap-
tys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAIT4S HITAS Itališkas api-
plėšimas.
23:10 Priešnuodis gyvenimui.
02:00 Operacija „Finalas“.
04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Mama“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.

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

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
23:25 Nėra kur bėgti.
01:15 „Strėlė“.

06:25 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.

07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Robinzono 
Kruzo sala.
11:35 Paskutinis Oro valdovas. Ango 
legenda.
13:35 Sveiki atvykę į praeitį!
15:45 Storulis ringe.
17:55 „Ponas Bynas“.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 SUPERKINAS Ant bangos 2.
21:15 Didžiosios vestuvės.
23:05 Devyni jardai.
01:05 Itališkas apiplėšimas.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Misija: laukinė gamta.

08.30 Pokalbiai prie jūros. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Misija - vasara. 
11.30 Išpažintis su Marija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Grilio skanėstai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Nuodingas grožis“.
21.55 „Kalėjimo pradžiamokslis“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. 
04.00 Misija - vasara. 
04.20 „Aiškiaregė“ .
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Paslaptingas apuokų 
gyvenimas.
07:00 „Kova už būvį“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 „Varom!“.
09:30 Didingoji Gvadalkivyro upė.
10:40 Snieginiai leopardai ir jų drau-
gai.
11:50 „Kova už būvį“.
12:55 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
14:00 „Gordonas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Išbandymas.
00:10 „Amerikietiškos imtynės“.
02:10 Trigubas X. Aukštesnis lygis.

06:35 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.

08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 „Ogis ir tarakonai“.
10:05 Alvinas ir burundukai 2.
11:55 Šnipų vaikučiai 3. 
13:35 Beverli Hilso nindzė.
15:25 Policininkai ir Robersonai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Išnykimo amžius.
22:40 Greitojo  reagavimo būrys. Ap-
gultis.
00:30 Melaginga versija.
02:10 Didžiosios vestuvės. 

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė“.

10.00 „Šarūnas Marčiulionis“.
11.00 Bušido ringas. 
11.30 „Partizanų keliais“.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.30 Baltijos kelias. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos mūsų Pergalės. 

06:00 Laukinė Uganda.
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato III-iasis etapas. 
08:00 „Pričiupom!“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Savickas classic 2021“. 
10:00 „Pričiupom!“.
10:30 Retai sutinkami. Nepakartoja-
ma Kinijos gyvūnija.
11:40 „Kova už būvį“.
12:45 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:50 „Gordonas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Pasala.
00:15 „Gyvi numirėliai“.
01:15 Tikras išbandymas.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
10:55 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Namai - pragarai.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Greitojo  reagavimo būrys. Apgultis.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Sveiki atvykę“. 
08:25 „Mano meilė karantinas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Ledynmetis. Žemynų atsiradi-
mas“.
21:15 „Fantastiškas ketvertas. Sidabri-
nio banglentininko iškilimas“ .
23:05 PREMJERA „Bėk!“.
00:50 „Kietas riešutėlis“.
03:35 „Tobuli aferistai“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Sveiki atvykę“. 
11:30 „Škotija. Metai laukinėje gamtoje“.
12:40 „Gyvenimas“.
13:45 „Julie ir Julia“.
16:10 „Naujieji Aladino nuotykiai“.
18:30 „TV3 žinios“. 2022. 218 s.
19:20 „TV3 sportas“. 2022.
19:27 „TV3 orai“. 2022. 218 s.
19:30 „Naktis muziejuje. Kapo paslap-
tis“.
21:30 „Žmogus, pakeitęs viską“.
00:15 „Prarasta kontrolė“.
02:05 „Pagrobimas“.
03:55 „Artūras ir Merlinas. Kameloto ri-
teriai“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai. 
Atostogos džiunglėse“.
10:40 „Mikis Matsonas ir slaptas są-
mokslas“.
12:40 „Gyvenimas“.
13:50 „Vasara Imenhofe“.
16:00 „Rytoj viskas prasideda iš naujo“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Vyrų krepšinio kontrolinės rung-
tynės. Lietuva – Estija.
21:30 „Da Vinčio kodas“.
00:35 „Fantastiškas ketvertas. Sidabri-
nio banglentininko iškilimas“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“. 
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Maisto kelias“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:20 „TV3 sportas“. 
19:30  „Krepšinio namai“. 
20:30 „Mano meilė karantinas“. 
21:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Apiplėšimas uragano akyje“.
00:40 „Naktinė pamaina“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „Atostogos rifuose“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Tobula kopija“. 

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Gimę tą pačią dieną. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Nekasdienė duona. 
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. 
22:15 Paryžiaus imperatorius.
00:15 Nuodėmės prisilietimas.
02:20 Istorijos detektyvai. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas. 
04:00 Išpažinimai. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos. 

06:30 Praeitis ateičiai. 
07:30 Nekasdienė duona. 
08:30 Mes iš Ukrainos. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. 
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Nepažįstamas kiaulinių pasaulis.
12:40 Hieniniai šunys liūtų valdose.
13:35 Komisaras Montalbanas. Andže-
likos šypsena.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Praeitis ateičiai. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina. 
22:25 Cigaretės ir karšta kakava.
00:05 Vedybos su kliūtimis.
01:35 Paryžiaus imperatorius.
03:35 Smalsumo genas. 
04:05 Komisaras Montalbanas. Andže-
likos šypsena.

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

07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Planeta Žemė 1.
12:50 Kelionė per Čilę.
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 Mis Marpl. Palšas žirgas.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
18:30 Žinios. 
19:00 Gamtininko užrašai. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 

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

06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti .
11:30 Mes iš Ukrainos. 
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
12:30 (Ne)emigrantai. 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Draugiška Lietuva. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara. 
22:00 Klanas.
22:55 Laukiniai Vakarai prie molo. 
23:40 31-oji nuovada.
00:30 Mes iš Ukrainos.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. Vasara. 
04:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
programa. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

16.00 Reporteris. 
16.30 „Žudikų pėdsakais“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Klausimėlis. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 A. Raudonikio koncertas.
22.30 Reporteris.
23.00 Klausimėlis. 
23.30 „Žudikų pėdsakais“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Gyvi“.
03.55 „Rysas Darbis Japonijoje“.
04.35 „Reali mistika“.

21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Vienintelė galimybė.
23:30 Penzanso piratai.
01:20 Cigaretės ir karšta kakava.
02:55 Planeta Žemė 1.
03:45 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika.
04:25 Mis Marpl. Palšas žirgas.
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05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Šarūnas Marčiulionis. 

07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 A. Raudonikio koncertas.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kelias turtų link“.
17.30 Misija - vasara. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Kelias turtų link“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Gyvi“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pasaulių karas.
23:10 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:00 „Gyvi numirėliai“.
02:00 Pasala.
03:25 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Piktas vairuotojas.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Namai - pragarai.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija – vasara. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Partizanų keliais“.
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kelias turtų link“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Kelias turtų link“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Gyvi“. 
03.55 „Rysas Darbis Japonijoje“.
04.35 „Reali mistika“.

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

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Lūžio taškas.
23:00 Pasaulių karas.
01:10 „Strėlė“.
02:00 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 „Artemidė“. Žudikų viešbutis.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Piktas vairuotojas.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Gyvi“.
11.10 Mama.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 „Kelias turtų link“.
17.30 „Aiškiaregė“ .
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Kelias turtų link“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Gyvi“.
03.55 „Žudikų pėdsakais“.
04.35 „Reali mistika“.

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

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Asai.
23:05 Lūžio taškas.
01:05 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Lošėjas.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 „Artemidė“. Žudikų viešbutis.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. Švietimo amžius. 
05:20 Ciklas „Menininkų portretai“

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Išpažintis su Marija. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Rysas Darbis Japonijoje“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Kelias turtų link“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
22.50 Sportas.
23.00 Pokalbiai prie jūros. Atostogų ri-
tmu. 
23.30 „Kelias turtų link“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
03.00 „Rysas Darbis Japonijoje“.
03.55 „Žudikų pėdsakais“.
04.35 „Reali mistika“.

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

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Maksimali rizika.
22:55 Asai.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Akloji zona“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Krepšinio namai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Krepšinio namai“. 
20:30 „Mano meilė karantinas“. 
21:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Skundikas“.
00:50 „Naktinė pamaina“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Atostogos rifuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tobula kopija“. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“. 
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Krepšinio namai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės. Lietuva – Suomija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Linkėjimai iš Paryžiaus“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Atostogos rifuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:20 „Tobula kopija“. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Mano meilė karantinas“. 
08:30 „Mano meilė karantinas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės. Lietuva – Suomija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 
„Kietas riešutėlis 2“.
01:05 „Naktinė pamaina“.
02:05 „Elementaru“.
03:00 „Skubi pagalba“.
04:00 „Naktinė pamaina“.
05:00 „Tobula kopija“. 

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

06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas .
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara. 
12:00 7 Kauno dienos. 
12:30 Kitą kartą Afrikoje. 
13:30 Veranda. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Draugiška Lietuva. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara. 
22:00 Klanas.
22:55 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:40 31-oji nuovada.
00:30 7 Kauno dienos. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Draugiška Lietuva.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. Vasara. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas .
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Klanas.
22:50 Laukiniai Vakarai prie molo. Kri-
minalinis serialas. 
23:35 31-oji nuovada.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada.
00:30 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų at-
stovais. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios. Vasara. 
12:00 Mūšio laukas. 
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 
13:30 Čia mano sodas. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios. Vasara. 
22:00 Klanas.
22:55 Laukiniai Vakarai prie molo. 
23:40 31-oji nuovada.
00:30 Mūšio laukas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Frenki Dreik paslaptys.
02:50 Gimę džiaugtis.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Praeitis ateičiai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

04:30 Gamtininko užrašai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.
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PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

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

Atliekame vidaus apdailos darbus.  
Tel. +370 639 42242

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

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

Tel. 8 636 94394

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

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

slaugytoja (-as). Informacija tel. 8 313 59103

Kebabinei reikalinga (-as) darbuotojas 
nuolatiniam darbui. Tel. 8 681 17854

Siūlomas laikinas darbas  
su vakarietišku traktoriumi smulkinti pievas.

Galimas pamaininis darbas, savaitgaliai laisvi. Geras
atlyginimas. Reikalingos minimalios žinios apie techniką. 

Be patirties - apmokome. Kreiptis tel. 8 664 13885

Siūlomas darbas  
pjauti savaiminius medelius. Nereikalingas

pažymėjimas, reikalinga bent minimali patirtis. Geras 
atlyginimas. Į darbą vežame įmonės transportu.  

Kreiptis tel. 8 664 13885

ĮMONEI UAB „CONER“  
REIKALINGA BETONUOTOJŲ BRIGADA. 

Darbas Druskininkuose. Siūlome: konkurencingą 
darbo užmokestį bei motyvuojančią priedų sistemą, 

neterminuotą darbo sutartį. Aprūpiname darbo 
priemonėmis bei apranga. Dėl darbo pasiūlymo 

skambinkite tel. +370 636 33104.

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio kambarinei (-iui) . Atlyginimas – 770 Eur, 

neatskaičius mokesčių.
Kontaktinis tel. 8 615 64050

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

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha), 

apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir 
tankiai apaugusius – mokame pinigus.  

Tel. 8 603 30577

Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų, 
asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra ežerai – 

Juodasis ir Baltasis Bilsai.  
Kaina – 30 000 eurų. Tel. 8 602 28830

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

Auksas

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
   barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

„The House“ ieško naujų 
komandos narių! 

Reikalingi:
virėjai/virėjos

Atvykusiems iš kitų 
miestų, organizuojame 

apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61 

Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com

Tel. 8 60531059

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

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +370 675 24422

SANTECHNIKOS DARBAI 
TEL. 8 687 27676

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME 

NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis remontuoti 
automobilių važiuokles. Atlyginimas – nuo 900 Eur į 

rankas, priklausomai nuo darbo rezultato.  
Tel. 8 612 68057
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Asmeniniai skelbimai
Perka  sodybą su žeme, 
gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės, 
pageidautina vienkiemis.                                  
Siūlyti tel. 8 611 01110

Perka žemės ūkio paskir-
ties sklypą arba apleistą 
sodybą šalia Leipalingio.  
Tel. +370 692 92108

Išsinuomotų

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

Vyras išsinuomotų kambarį 
arba butą. Tel. 8 699 34792

Nuoma

Išnuomojamas 2 kamba-
rių butas M. K. Čiurlionio g. 
nuo rugpjūčio mėn. 17 d., su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 617 41584

Parduoda įvairius daiktus

Rankinė siuvimo mašina, 
2 lovos, šaldytuvas, stalas.  
Tel. 8 682 87568

Vyriškas dviratis „WHEELER“, 
modelis – CROSS 6, 1, 28 co-
lių ratai, 48 cm rėmas, kaina – 
150 Eur. Tel. 8 611 32291

Geros būklės dujinė vi-
ryklė, kaina – derinama.  
Tel. 8 618 85190

„Beko“ šaldiklis-dėžė, pui-
kios būklės, yra dokumen-
tai ir šaltkalvio spaustuvas.  
Tel. 8 604 65850

Parduodamas naudotas sti-
klas, matmenys – 80 x 120 , 
20 vnt., skardiniai radiatoriai, 
6 vnt., seno tipo ir naudoti 
kokliai, matmenys – 20 x 20.  
Tel. 8 604 57252

LCD televizoriai „Sharp“, 35 
cm ir 51 cm įstrižainių, kaina 
– po 30 Eur, kineskopiniai TV 
„LG“ – 51 cm, kaina – 8 Eur, 
„Samsung“, 35 cm, kaina – 5 
Eur. TV priedėlis „TV STAR 
T910“ – 15 Eur, pakabinami 
šviestuvai butui –nuo 4 Eur,  
TV „LG“ ir „Philips“ pulteliai, 
TV priedėlio „TV STAR 910“ 
pultelis – nuo 4 Eur. Vaikiškas 
medinis maniežas, sulanksto-
mas – 22 Eur (100 x 100 x 63 
cm), stačiakampis stalas (135 x 
75 x 48), plytelių paviršius – 18 
Eur, LCD televizoriai „Sharp“, 
35 cm ir 51 cm įstrižainės, kai-
na – po 30 Eur, „Scart“ laidai 
– 2 Eur. Skalbimo gelis „Pure 
fresh“, 3 l.  Tel. 8 686 43600

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas 39 kv. m bu-
tas, Gardino g., 5 aukštas iš 5.  
Tel. 8 610 11906

24 arų žemės ūkio paskirties 
žemė, 2 tvenkiniai, 3 km iki 
Druskininkų. Tel. 8 682 87568

Parduodama sodybėlė Di-
džiasalyje, 6 km nuo Druski-
ninkų, asfaltuotas privažiavi-
mas, elektra, už 300 m yra 
ežerai – Juodasis ir Baltasis 
Bilsai. Kaina – 30 000 Eur.  
Tel. 8 602 28830

Parduodamas butas Veisiejų 
g. 43 name, bendras plotas – 
77, 17 kv. m, 5 aukštas iš  5,  
4 kambariai, mūrinis namas, 
statybos metai – 1977 m. Yra 
baldai, buitinė technika. Netoli 
mokykla, darželis, šalia Nemu-
no upės. Kaina – 75 000 Eur. 
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626

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

Parduoda namų valdos – 
34, 8 arų sodybą ir 28 arų 
miško sklypą, Švendubrės 
kaime, Druskininkų sav.  
Tel. 8 610 00828

Parduodamas garažas Balta-
šiškėje, T formos duobė, yra 2 
aukštas. Tel. 8 682 51231

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 33 
arų žemės sklypu Viečiūnuo-
se, Paparčio 10-ojoje g. Kaina 
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų 
namų valdos sklypas Lipliū-
nų g. 8I, Lipliūnų kaime. De-
talusis planas, kadastriniai 
matavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Keičia nekilnojamą turtą

Keičiamas 13 arų sklypas su 
naujos statybos namu (be vi-
daus darbų), esančiu prie Vie-
čiūnų į butą Druskininkuose. 
Tel. 8 670 64730

Keičia sodybą Švendubrės 
kaime į du – vieno ir dviejų 
kambarių butus Druskininkuo-
se. Tel. 8 687 78763

Perka nekilnojamą turtą

Ieško pirkti garažo Gar-
dino arba Ligoninės g.  
Tel. 8 615 89454

Perka garažą Druskininkuose, 
tinka visos garažų bendrijos. 
Tel. 8 699 43002

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

Parduodamas moteriškas dvi-
ratis – 7 pavarų, sportinis vy-
riškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-
vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu. 
Tel. 8 630 87652

Parduodamas  virtuvinis 
komplektas (5 pakabina-
mos spintelės ir apačioje su 
stalčiais), dvivietė kriauklė, 
kampinė spintelė, stalas ir ta-
buretės, sekcija, dviejų durų 
spinta su antresolėmis – 20 
Eur ir miegamojo kampas.  
Tel. 8 616 48116

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

Sauskelnės „TENA“, L dydis, 
28 vnt., kaina – 9 Eur. Tel. 8 
615 18095

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Automobilis „Renault Megane 
Scenic“, 1, 6 l benzinas. Rida 
– 184 tūkst. km, būklė – puiki, 
2000 m. Lietuvoje bus už 10 
dienų. Tel. 8 692 44465

Kardanai, oro kompreso-
rius, mechaninis spaustuvas.  
Tel. 8 682 87568

Parduodamas benzininis val-
ties variklis „Piranija“, 1, 9 kW, 
2011 m., kaina – 300 Eur. Tel. 
8 650 70176

„Nissan X-trail“, 2007 m., vari-
klis – 2, 2 kub. m, 100 kW, dy-
zelis. TA iki 2024-08 m. kaina 
– 4000 Eur. Tel. 8 614 01382

Perka transporto  
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen 
Transporter“ arba kitos mar-
kės senesnį geros būklės au-
tomobilį. Tel. 8 628 75156

Perka traktoriaus „MTZ 80“ 
kuro siurblį. Tel. 8 650 48730

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda triušius ir triušieną . 
Tel. 8 611 45735

Vasariniai kviečiai, 50 kg, 
kaina – 17 Eur, avižos, 50 
kg, kaina – 14 Eur. Perkant 
didesnį kiekį, galiu atvežti.  
Tel. 8 626 05306

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00
Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.                                         
Tel. 8 698 39795

Parduoda eglines malkas ka-
ladėmis, supjauta maždaug po 
30 cm. Pasiimti patiems Grūte. 
1 kub. metro kaina – 28 Eur.  
Tel. 8 614 76626

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka sausuolius, vėjovartas. 
Pats susipjauna ir išsiveža. 
Tel. 8 692 93304

Perka medieną. Tel. 8 602 
28830

Reikalinga

Savaitgaliais (šeštadienį, 
sekmadienį) reikalinga mo-
teris, galinti padėti buityje.  
Tel. 8 682 50770

Moteris privačiai ieško vyres-
nių klasių moksleivės (-io), ga-
linčio padėti dirbti kompiuteriu 

„Word“ programa bei padėti 
tvarkyti asmeninį archyvą.  
Tel. 8 625 27579

Kita

Pasiskolinčiau purkštuvą, tin-
kamą išpurkšti medinio namo 
sieną. Tel. 8 618 67244

Ieško darbo

Moteris ieško valytojos darbo, 
10 metų valymo patirtis. Tel. 8 
645 25413

2 kartus per savaitę gali prižiū-
rėti sodybas, atvažiuoja. Tel. 8 
692 44465

Statybininkas ieško darbo. 
Tel. 8 627 02119

Dovanoja

Dovanoja du nuostabius, 
mielus 8 savaičių katinėlius.  
Tel. 8 674 03638

Dovanoja 7 mėnesių la-
bai gražų ir mielą katinėlį.  
Tel. 8 654 40974

5 asmenų šeima su vaikais iš Ukrainos ieško 2-3 kambarių buto ar 
namo dalies Druskininkuose ar aplink išsinuomoti. Tel. 8 625 38284

 

 

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

įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą. 
Tel. 8 605 29188

Vasaros akcija! Apmokome snieglente (snowboardu) 
suaugusius ir vaikus – NEMOKAMAI. Tel. 8 625 67707

Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Ge-

opatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821

El. p. infogeoservisas@gmail.com
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Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

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

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

informaciją galima, tik gavus „Mano 
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

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

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!


