Savaitraščio Nr. 367

Nemokamas

9 772424 368004

ISSN 2424-368X

2022 m. rugpjūčio 11 d.

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkai sukvietė vestuvių tradicijų
sergėtojus iš visos Lietuvos

Kaimiškųjų
bendruomenių
projektams – finansinė
parama

2 psl.
Jubiliejinis festivalis
jau įveikė pusiaukelę,
bet žiūrovų dar laukia
įspūdingi siurprizai

7 psl.

R. Kygienė džiaugiasi, kad praėjusį savaitgalį Druskininkuose surengtos folkloro šventės dalyviai labai domėjosi sodų rišimo edukacija / Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotrauka

Sodai užbūrė nuo vaiksytės
Jūratė Kygienė sakė, kad sodus riša jau tris dešimtmečius.
Pradžioje jai tai buvo hobis, o
vėliau tapo malonia kūryba. Susidomėjimas sodų rišimu atsirado vaikystėje, kai į rankas pa-

prasti, kaip tuose soduose viskas sudėliota. Moteris prisimena, kad meistrės, iš kurios
galėtų mokytis, neturėjo, bet nuvažiuodavo į seminarus ir mokymus, kur buvo mokoma rišti sodus. Taip po truputį ji įvaldė šį
seną ir subtilų amatą.
„Tai yra tokia amato rūšis, kuri
ilgai neišlieka. Tai – ne keramika, ne medis, sodų rišimo paslaptys perduodamos iš kartos
į kartą. Kita vertus, kaip rodo
praktika, sodai gali ilgai išsilaikyti. Kiek žinau, Dailės muziejuje vienas sodas buvo išsilai-
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puolė knygelė apie rankdarbius
iš šiaudų, ten buvo nespalvota
sodų nuotrauka.
„Mane sodai labai sužavėjo,
bet aš nemokėjau to padaryti, nors ten buvo pridėtas aprašymas, kaip tas figūras padaryti. Buvau per maža ir neturėjau
šalia žmogaus, kuris man paaiškintų. Tą knygelę atidėjau į
šoną, bet vis kirbėjo mintis, kaip
tai padaroma“, – prisiminė Jūratė.
Jos studijų specialybė buvo
susijusi su braižyba, todėl sodų
erdvinės figūros jai padėjo su-
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Tris dienas ir tris naktis
Druskininkuose aidėjo lamzdžiai, dundėjo būgnai, griežė kapelijos, skambėjo dainos ir trinksėjo šokiai, dirbo
amatininkai. Mieste surengta
29-oji Dainavos krašto folkloro šventė, į kurią suvažiavo
beveik 170 autentiško folkloro puoselėtojų iš įvairių Lietuvos regionų ir pristatė specialiai parengtas koncertines
programas apie Dzūkijos ir
kitų regionų senųjų vestuvių
tradicijas, taip pat su vestuvėmis susijusią amatininkų
kūrybą.
Šventėje dalyvavo nemažas būrys Druskininkų krašto
muzikantų, dainininkų ir amatininkų bei tautodailininkų.
Viena iš jų – tautodailininkė,
tradicinių sodų rišėja, edukatorė, pedagogė Jūratė Kygienė. Ji
per šventę surengė sodų rišimo
edukaciją, į kurią netilpo visi norintieji. O iš jos pasimokyti sodų
rišimo meno specialiai atvyko
visa vieno kaimo bendruomenė
iš kaimyninio rajono.

vasariniai
drabužiai
ir batai

Medžio
pjoviMo
diskai

Akcija galioja: 2022.08.01-2022.08.31
Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333
www.lankava.lt

kęs 100 metų, man pačiai vieną
savo sodą pavyko išlaikyti 25
metus.
Rugio šiaudas yra be galo tvirta medžiaga“, – pasakojo Jūratė. Jos teigimu, šiaudai, iš kurių rišami sodai, gali būti įvairūs.
Senovėje buvo rišama ir iš kviečių, ir iš avižų, ir iš rugių ar nendrių.
nukelta į 5

psl.

Druskininkų visuomenės
sveikatos biuras skatina
siekti
„Rakto skylutės“
simbolio
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Kaimiškųjų bendruomenių projektams – finansinė parama
Aktyvios kaimiškosios bendruomenės – Druskininkų stiprybė. Jos kasmet gražina
savo aplinką, aktyviai dirba ir
sėkmingai įsitraukia į turizmą
skatinančias veiklas.
Norint paskatinti bendruomenių veiklą, padėti joms telkti gyventojus bei įgyvendinti svarbius darbus, liepos mėnesį buvo
paskirstytos specialiai bendruomenių projektams skirtos lėšos.
Daugiau kaip 14 tūkst. eurų
buvo skirta aštuonių bendruomenių – Ricielių, Stračiūnų, Leipalingio, Jovaišių, Jaskonių ir
Naujasodės, Švendubrės, Viečiūnų, Neravų – projektams įgyvendinti.
Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko,
bendruomenės, rašydamos projektus, rinkosi skirtingus prioritetus – populiariausi projektai skirti
tradiciniams reginiams, aplinkos
tvarkymui, edukacijoms ir kitoms
bendruomenių reikmėms, bet
buvo ir labai originalių idėjų.
Šiais metais daugiausia bendruomenių nusprendė atnaujinti bendruomenės namų infrastruktūrą: Ricieliuose planuojama
įrengti vandens tiekimo sistemą į pirtį, Jovaišiuose – atnaujinti bendruomenės namų fasadą, Jaskonių ir Naujasodės
bendruomenė ketina gerinti infrastruktūrą ir investuoti į bendravimą skatinančią išvyką. Kultūrinę-pažintinę išvyką planuoja
organizuoti ir Švendubrės bendruomenė, o Stračiūnai lėšų
skirs į Žolinių šventės organizavimui.
Neravų bendruomenė skirtas
lėšas panaudojo savo įgyvendinto projekto „Orientacinė nuotykių
trasa“ stiprinimui.
Originalų projektą – Neravų iš-

šūkių taką – visi norintieji gali išbandyti nuo šių metų.
Pasak idėjos autorės, Neravų
seniūnaitijos seniūnaitės Rimos
Bocisienės, neraviškiai užsibrėžė tikslą – sukurti tokį regioninį produktą, kuris, panaudojant
esamus vietos išteklius ir infrastruktūrą, atskleistų Neravų kaimo bendruomenės krašto unikalumą. Ir po ilgų ieškojimų jiems
puikiai pavyko.
„Kviečiame Neravuose išbandyti naujai įrengtą maršrutą, kurį
gal net labiau galima vadinti pabėgimo kambariu po atviru dangumi. Vietos gyventojai ir svečiai, mėgstantys intriguojančius
potyrius, keliaudami Neravų kaime įrengtu taku, ne tik dalyvaus
orientacinėje pramogoje „Uždraustasis miškas“, kurios metu
sužinos apie vietovės unikalumą,
bet ir turės įveikti įvairias interaktyvias užduotis, naudodami šiuolaikines technologines priemones, loginį mąstymą ar tiesiog
gerą intuiciją bei išradingumą“, –
sako R. Bocisienė.
Registruotis šiai smagiai pramogai galima telefonu 8 618 136
44.
Leipalingio miestelio bendruomenė įgyvendins projektą, skirtą
sukurti edukacines programas,
reprezentuojančias miestelio širdyje esantį dvarą.
Pasak Leipalingio bendruomenės pirmininkės Žanetos Krivonienės, atnaujinus Leipalingio
dvarą lankytojų srautas iš Lietuvos ir užsienio kasmet auga,
todėl kilo poreikis kurtis naujas
edukacines programas.
„Su bendruomenės nariais, pagal VVG projektą „Druskininkų
krašto garsintojai“, dirba režisierė Asta Žiurinskienė. Greitai bus
pristatyta programa apie keturių

„Bendruomenių aktyvumas
džiugina – jos visos skirtingos, bet turi aiškius norus,
planus. Smagu, kad, nors ir
maža dalimi, galime prisidėti prie jų įgyvendinimo. Lėšas
bendruomenių
projektams
skiriame kasmet, matome,
kaip atsakingai jie yra įgyvendinami ir džiaugiamės, matydami rezultatus. Visi projektai
yra svarbūs ir reikalingi. Svarbiausia, kad jie atliepia kiekvienos bendruomenės žmonių poreikius“, – sakė meras
Ričardas Malinauskas.

Bendruomenės „Versmė“ pirmininkė J. Vaičiulionienė: „Nuo 1988 iki 1995 m. veikusios Viečiūnų televizijos sukauptus archyvus norime išsaugoLeipalingio bendruomenės pirmininNeravų seniūnaitijos seniūnaitė R. Bocisienė / As- ti ir perrašyti juos šiuolaikine profesionalia technika
kė Ž. Krivonienė / Asmeninio archyvo
ir programine įranga.“
meninio archyvo nuotrauka
nuotrauka

seserų gyvenimą dvare ir jų pomėgius. Už savavaldybės skirtas
lėšas bus pasiūti nauji drabužiai
edukatoriams, nupirkta reikalingų priemonių. Įsigysime šiek
tiek baldų, vitrinų amatininkų, kurie nori parduoti savo gaminius,
darbų eksponavimui, edukacinių
priemonių. Tikimės, kad sukursime edukacinę programą, kuri atspindės mūsų miestelio istoriją ir
turės išliekamąją vertę“, – sakė
Ž. Krivonienė.
Praėjusiais metais vaikų žaidimų aikštelę atnaujinusi Viečiūnų bendruomenė „Versmė“
šiais metais nusprendė išsaugoti miestelio istoriją.
Viečiūnų gyvenvietės varomoji
jėga ilgus metus buvo Viečiūnų
fabrikas. 1963 m. fabrikui pradėjus savo veiklą, išaugo ir gyvenvietė. Viečiūnų Antalaukėje,
ant Molės kalno, vienas po kito
iškilo daugiabučiai gyvenamieji namai, vaikų lopšelis-darželis,
ambulatorija, vėliau – mokykla.
Ilgamečio fabriko direktoriaus
Algirdo Norkūno dėka suburta Viečiūnų krepšinio komanda
„Drobė“, kurią treniravo Algirdas
Gedminas, garsino Viečiūnus
visoje Lietuvoje. Fabriko gyvavimo metu miestelyje virte virė
aktyvus sportinis, kultūrinis gyvenimas, nuo 1988 iki 1995 m.
veikė net nuosava televizija. Televizijos įkūrėjas ir vadovas Bronius Neniškis tuomet viską įamžino ir per septynerius metus
sukaupė didelį kraitį archyvinės
medžiagos, kuri viečiūniškiams
yra labai brangi. Šiuo projektu
norime išsaugoti archyvinę medžiagą, perrašyti ją šiuolaikine
profesionalia technika ir programine įranga“, – sakė bendruomenės „Versmė“ pirmininkė Jūratė Vaičiulionienė.

Leipalingio bendruomenė sukurs edukacinę programą, kuri atspindės miestelio istoriją ir turės
išliekamąją vertę / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

VšĮ „Lietuvos hospisas“ Alytaus filialas teikia nemokamas paliatyviosios pagalbos
ir slaugos ligonio namuose
paslaugas. Šias nemokamas
paslaugas gali gauti ir Druskininkų savivaldybės gyventojai.
Paliatyvioji pagalba teikiama
pacientams, sergantiems sunkia, nepagydoma progresuojančia liga.
Hospise, siekiant sumažinti pacientų jaučiamą vienišumą, skausmus, pagerinti gyvenimo kokybę, palaikyti paciento
artimuosius, taikoma kompleksinė simptomų kontrolė, teikia-

ma medicininė, psichosocialinė
ir dvasinė pagalba.
Tam, kad pacientas galėtų
gauti paliatyviąją pagalbą, jis, ar
jį prižiūrintis asmuo, turi kreiptis
į savo gydantį ar šeimos gydytoją ir paprašyti išrašyti siuntimą
paliatyviąjai pagalbai.
Hospiso komanda, gavusi gydytojo siuntimą, susisieks su
pacientu telefonu dėl pirmojo vizito jo namuose.
Pirmą kartą namuose pacientą aplankys VšĮ „Lietuvos hospisas“ komandos gydytojas, kuris,
įvertinęs būklę, paskirs gydymą
ir su pacientu ar jo artimaisiais
aptars individualų hospiso ko-

Neraviškiai stengėsi sukurti tokį regioninį produktą, kuris atskleistų Neravų kaimo bendruomenės krašto unikalumą / Druskininkų savivaldybės koliažas

Druskininkiečiams – nemokamos paliatyviosios pagalbos ir slaugos
ligonio namuose paslaugos

Paliatyvioji pagalba teikiama pacientams, sergantiems sunkia, nepagydoma progresuojančia
liga / Asociatyvi nuotrauka

mandos narių (gydytojo, slaugytojos, slaugytojos padėjėjos,
socialinės darbuotojos, psichologo ar kitų reikalingų specialistų) apsilankymo namuose grafiką.
Aptarus ir suderinus pagalbos apimtis, hospiso komandos
specialistai bei savanoriai namuose lankysis individualiai pagal paciento ir šeimos poreikius.
Kontaktai pasiteirauti išsamesnės informacijos: https://
w w w . a l y t a u s h o s p i s a s . l t /,
tel. 8 610 00758, el. p.
druskininkai@alytaushospisas.lt
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Bitininkai kviečiami kreiptis paramos dėl papildomo bičių maitinimo
registre, ir žemės ūkio valdos
valdytojai arba partneriai, savo
valdą įregistravę Žemės ūkio ir
kaimo verslo registre. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti
Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje kasmet, prieš teikdami paraišką. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos
einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos
(įskaitytinai). Turintieji daugiau

kaip 150 bičių šeimų į paramą

UAB „Durga“ siekia įsteigti muitinės tikrinimo vietą su
pareigūno darbo vieta Alytaus mieste. Pastatytas pastatas ir įrengta infrastruktūra
(Lankų g. 14, Alytus) atitinka
visus keliamus teisės aktuose nurodytus reikalavimus.
Dėl dabartinės geopolitinės
ir ekonominės situacijos reikia patvirtinti ekonominį mui-

tinės tikrinimo vietos būtinumą.
Prašome informuoti apie muitinės tikrinimo vietos poreikį ir
galimas muitinės procedūras el.
paštu info@durga.lt
Laiške nurodykite įmonės pavadinimą, planuojamos muitinės procedūros pavadinimą ir
transporto priemonių srautą per
mėnesį.

pretenduoti negali.
Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių
laikytojai.
Paraiškas priima Ūkio ir turto
valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas
(Vilniaus al. 14, Druskininkai),
tel. 8 614 25 826, el. p. alvydas.
vengrauskas@druskininkai.lt

Vykdoma įmonių (pramonės ir
verslo asociacijų) apklausa dėl
muitinės tikrinimo vietos poreikio

Bičių laikytojai kviečiami teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti / Asociatyvi nuotrauka

Vadovaujantis Paramos teikimo bičių laikytojams už
papildomą bičių maitinimą
taisyklėmis,
patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357
,,Dėl Paramos teikimo bičių
laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“, bičių laikytojai kviečiami iki 2022 m. rugsėjo 15
d. (įskaitytinai) teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.
Bičių laikytojas, pavėlavęs
pateikti paramos paraišką dėl
svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją
pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu
su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo
priežastį pateisinama, priima

rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos
priėmimo. Paramos paraiškos ir
prašymai, pateikti po einamųjų
metų rugsėjo 29 d., nepriimami.
Už vieną bičių šeimą galima
gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui.
Ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti
ir ne daugiau kaip 11,58 Eur dydžio kompensaciją galima gauti už ekologinės gamybos ūkio
sertifikuotą bičių šeimą. Kompensacija galima už ne daugiau
kaip 10 kg cukraus / ekologiško
cukraus arba ne daugiau kaip
už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.
Prasidėjus paramos paraiškų
priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės
administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės

patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus
(kasos aparato kvitas, sąskaita
faktūra kartu su kasos aparato
kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija
apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų
pagrindimo dokumentus buvo
atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke.
Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas būtinai turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo
dokumentus (tikrinama, ar sertifikavimo institucija yra išdavusi sertifikatą ir pateiktus dokumentus).
Į finansavimą gali pretenduoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės
apžiūros Druskininkų savivaldybėje 2022 m. III ketvirčio tvarkaraštis
Eil.
Nr.

Data

Laikas

Techninės apžiūros atlikimo vieta

1.

Rugpjūčio 17 d.

9.00-12.00

Gailiūnų g., Gailiūnų k. (prie skelbimų lentos)

2.

Rugpjūčio 18 d.

9.30-10.30

Vakaro g. 18, Neravų k. (A. Dailydės sodyboje)

11.00-12.00

Parko g., Grūto k. (prie parduotuvės)

3.

Rugpjūčio 19 d.

9.00-10.30

Žaliamiškio g., Stračiūnų k. (prie bendruomenės namų)

11.00-12.00

Uosių g., Barzdžiūnų k. (prie skelbimų lentos)

4.

Rugpjūčio 22 d.

9.00-12.00

Vytauto g., Leipalingio mstl. (prie dirbtuvių)

5.

Rugpjūčio 23 d.

9.00-10.00

Ilgoji g., Ricielių k. (prie buvusių dirbtuvių)

10.30-12.00

Liškiavio g. 3, Liepiškių k. (J. Šimkonio ūkyje)

6.

Rugpjūčio 24 d.

9.00-10.30

Seiros g., Jovaišių k. (prie grūdų sandėlio)

11.00-12.00

Alyvų g., Didžiasalio k. (prie bendruomenės namų)

7.

Rugpjūčio 25 d.

9.00-10.30

Nemuno kel. 47, Diržų k. (G. Šarkaus ūkyje)

11.00-12.00

Nemuno kel. 61, Diržų k. (J. Treigio ūkyje)

9.00-10.00

M. K. Čiurlionio g., Druskininkai (aikštelėje prie Valstybinių
miškų urėdijos Druskininkų padalinio)

10.30-12.00

Jaskonių g., Naujasodės k. (už autobusų stotelės)

8.

Rugpjūčio 26 d.

Valstybės rinkliavos dydis: už
traktoriaus techninę apžiūrą –
6,80 Eur, už priekabos – 5,50
Eur.
Valstybės rinkliava mokama į
biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas –
53015, lėšų gavėjas Valstybinė
mokesčių inspekcija.
Rinkliavą patogiausia sumokėti AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, UAB „Perlas Finance“ „Perlo“ terminaluose, SOLLO,
UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB
kasose, bankuose ar kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose – https://www.
vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imokukodai
Informacija, kaip mokėti įmokas
į VMI sąskaitą per el. bankininkystę – https://www.vmi.lt/evmi/
kaip-moketi-imokas-i-vmi-saskaita
Smulkesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus:
tel. (8 313) 52 242, mob. +370 610
14 641, el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Viečiūnų bendruomenės centre organizuota
audimo savaitė „Dzūkijos dzyvai“

Gyd. AKVILĖ ČERKAUSKAITĖ
akušerė-ginekologė
Veiklos sritis
nėščiųjų priežiūra, ligos
ginekologinės ligos, menstruacinio
ciklo sutrikimai
šlapimo nelaikymas
reprodukcinė medicina
ultragarsinė diagnostika
akušerijoje ir ginekologijoje
ginekologinė endokrinologija
onkoginekologinių susirgimų
profilaktika

Registracija konsultacijai telefonu*

(8313) 59 144

*Norint registruotis pas gydytoją būtina turėti
šeimos gydytojo siuntimą

Gyd. AURIMAS OPOLSKIS
urologas
Viečiūnų bendruomenės centre organizuotos audimo savaitės „Dzūkijos dzyvai“ metu buvo galima susipažinti su audimo amato subtilybėmis

Liepos 25-29 dienomis Viečiūnų bendruomenės centre
organizuotos audimo savaitės
„Dzūkijos dzyvai“ metu buvo
galima susipažinti su audimo
amato subtilybėmis. Antrąkart
surengtos audimo savaitės
pagrindinė tema – dzūkiškos
prijuostės audimas. Audimo
savaitės metu buvo galima mokytis pas 5 audimo meistrus,
pagilinti savo žinias arba įgyti
audimo pradmenų. Audimo savaitę organizavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos
skyrius. Patalpas suteikė Viečiūnų seniūnija, parėmė Kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė.
Kaip sakė renginio kuratorė,
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė
Modesta Tarasauskienė, audimo
savaitės tikslas – bendruomenės subūrimas ir patirties perdavimas. Antrąkart jos organizuotas renginys sulaukė dar daugiau
dalyvių nei pernai. Šiemet amatą demonstravo tautodailininkė
Laima Griškevičienė iš Viečiūnų, Ona Patronaitienė iš Elektrėnų. Iš Punsko atvykusios audėjos
Anastazija Sidarienė ir Veronika Valenskienė, kurios juostas ir
dzūkiškas prijuostes audžia jau
ne Lietuvoje, bet savo pavyzdžiu
parodo, kad tautines tradicijas
galima puoselėti ir svetur. Na, o
Rumšiškių muziejuje edukacines
dirbtuves atidaręs Algimantas
Matonis šiemet mokė austi dzūkišką prijuostę.
Kadangi Viečiūnuose gyvenanti tautodailininkė L. Griškevičienė
turi didelį lobį – net penkerias stakles, tai organizatoriams suteikė
galimybę audimo paslapčių vienu
metu mokyti kelioms audėjoms.
Audimo savaitė buvo skirta ne
tik tradicijoms puoselėti, bet ir suteikė galimybę jas pritaikyti kasdieniame gyvenime. Pasak M. Tarasauskienės, pastaruoju metu
juntamas senųjų amatų, taip pat
ir audimo, renesansas. Juntama
tendencija ieškoti savo šaknų,
galvoti apie ekologiškas technologijas: „Esant tokiai vartojimo per-

sotintai aplinkai, atsiranda poreikis pačiam žmogui sudalyvauti
procese, išmokti pasigaminti ir turėti – tada jaučiama didesnė to
daikto vertė. Ėmus ryškėti naujoms tendencijoms, atsirado didesnis poreikis pažinti audinius,
juos pačiam pasiruošti – pradedant nuo suverpimo, dažymo natūraliomis medžiagomis. Tų dalykų daug, ir tai teikia viltį, kad išliks
tradicinių amatų tęstinumas, išliks
tradicinė kultūra.“
Modesta pasakojo, kad yra nemažai žmonių, kurie savo laiku
neįvertino močiučių paliktų jų pačių austų „divonų“ ar „abrūsų“, jie
be gailesčio buvo išmesti ar sudeginti – šiandien jau daugelis
stengtųsi juos išsaugoti ir net prikelti naujam gyvenimui. Juo labiau, kad dabar net garsūs dizaineriai kuria kolekcijas iš senųjų
audinių, jų galima rasti ir dideliuose renginiuose pristatomose
kolekcijose – iš „divonų“ siuvami
švarkai, audimo fragmentai rankinėse, kostiumėliuose, suknelėse. Išradingai panaudotos detalės
užtikrina tradicinio amato išliekamąją vertę, jo „išnešimą“ į kasdienę buitį ir tolesnį gyvavimą.
Viečiūnai audimo savaitės vieta
pasirinkti dėl to, kad čia dar gyvos
senosios audimo tradicijos, vis
dar galima sutikti tebeaudžiančių
senųjų audėjų, kurios gali perduoti savo amato paslaptis ir subtilybes. Matant, kaip jos skaičiuoja,
kaip renkasi raštus, kaip kruopščiai ir įgudusiai tai daro, tikrai gali
kilti įkvėpimas austi!
„Savo tautiškumo, senųjų amatų žinojimas ir puoselėjimas suteikia galimybę būti išskirtiniu. Svarbu, kad žmonės, išvažiavę į kitas
šalis, suvoktų ir parodytų savo
tautinį identitetą ir tuo didžiuotųsi.
Kartais atrodo, kad reikia būti pasaulio piliečiu, bet, net ir jausdamasis pasaulio piliečiu, būdamas
išskirtinis, tikrai laimėsi daugiau“,
– mintimis dalijosi Modesta.
Renginyje dalyvavusi audėja iš
Elektrėnų O. Patronaitienė sako
audžianti visą gyvenimą. Ji džiaugiasi galimybe dalyvauti audimo
savaitėje ir sako, kad toks rengi-

nys – tikras lobis, kurį reikia išsaugoti. Ji pademonstravo savo
išaustas dzūkiškas prijuostes, kuriose galima pamatyti įvairiausių
motyvų ir spalvų. „Čia, kaip ant
dzūkiškų kalvelių – galima pamatyti įvairiausių spalvų augalų,
taip ir prijuostėse galima pamatyti
visą augaliją ir jos spalvų paletę“,
– sakė audėja.
Galimybe savo patirtį perduoti žmonėms, kurie domisi audimu ir patys norėtų imtis šio amato, džiaugiasi ir Viečiūnuose
gyvenanti tautodailininkė L. Griškevičienė: „Šis renginys tikrai man
reiškia labai daug. Smagu, kad
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė
M. Tarasauskienė šią mano idėją priėmė ir pasirūpino jos įgyvendinimu. Pernai, organizavę pirmą renginį. Pamatėme, koks yra
susidomėjimas, kaip ši audimo
savaitė suburia bendraminčius,
kokie visi tampa artimi. Ir supratome, kad renginys turi tapti tradiciniu. Šiemet sulaukėme dar didesnio susidomėjimo – užsiregistravo
26 asmenys. Teko registraciją užbaigti anksčiau, nes norinčių buvo
daugiau, nei mes turime galimybių priimti. Labai džiaugiuosi, kai
matau švytinčias žmonių akis ir jų
didelį norą gilinti į audimo amato
subtilybes.“
Organizatoriai džiaugiasi, kad
atvyko labai motyvuoti žmonės.
Savo patirtimi dalijosi dvi daug
audimo patirties turinčios viešnios iš Punsko, mokymuose dalyvavo viena Liuksemburge gyvenanti lietuvė – ji specialiai čionai
atvyko per savo atostogas. „Jeigu
apie šį renginį gandas sklinda net
į užsienį, žmonės prie jo derina
savo atostogas ar laisvadienius,
tai ar galima jo neorganizuoti?“, –
mintimis dalijosi L. Griškevičienė.
Audėja sako, kad jai svarbu prisitaikyti prie laikmečio, todėl sukūrė kuprines su integruotais audimo elementais, kitus kūrinius. O
jos sukurtas hamakas, kuriame
panaudotas pačios išaustas audinys, šiemet pelnė ARATC konkurso „Ekologija sujungia“ prizą
kategorijoje „Iš senų daiktų su-

Veiklos sritis
konsultuoja pacientus, sergančius
inkstų, šlapimo takų, prostatos ir
vyriškų lytinių organų ligomis

Registracija konsultacijai telefonu*

(8313) 59 144
*Norint registruotis pas gydytoją būtina
turėti šeimos gydytojo siuntimą

Gyd. VIKTORAS ŠLIAUŽYS
kraujagyslių chirurgas

Veiklos sritis
Suaugusiųjų konsultacijos dėl
kraujagyslių patologijos ligų
Giliųjų ir paviršinių venų
echoskopijos
Skleroterapijos
Operacijos lazeriu
Operacijos chirurginiu būdu

Registracija konsultacijai telefonu*

(8313) 59 144

*Norint registruotis pas gydytoją būtina turėti
šeimos gydytojo siuntimą

kurti nauji daiktai“. „Džiaugiuosi, kad neaudžiu vien drobių, lovatiesių ar rankšluosčių, kuriuos
audė mūsų močiutes. Man patinka audinius pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimui, derinti tradicijas
ir modernizmą“, – sakė L. Griškevičienė.
Antrosios
audimo
savaitės
„Dzūkijos dzyvai“ organizatorė,
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė M. Tarasauskienė pasakojo,
kad projektu siekiama prisidėti,
išsaugojant ir populiarinant audimą, ypač tokį audimo būdą, kuris
buvo paplitęs Dzūkijos kaimuose.

Stengiamės, kad dalyviai pažintų
senąjį amatą, gyvai jį patirdami ir
išmėgindami, o ne iš senolių pasakojimų ar prisiminimų, nes neilgai trukus austų gaminių bus galima rasti tik muziejų fonduose.
Tikimės, kad „Dzūkijos dzyvai“
taps kasmečiu reiškiniu, turinčiu tikslą pratęsti mūsų tradicinių
amatų gyvenimą“.
Spalio mėnesį Druskininkų bibliotekoje bus organizuojama paroda „Dzūkijos dzyvai. Nuausta ir
parėdyta“, kuri taip pat skirta audimo amato aktualizavimui.
Parengė Laima Rekevičienė
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Druskininkai sukvietė vestuvių tradicijų sergėtojus
iš visos Lietuvos

psl.

Pasidomėjus, iš kur ji gaunanti šiaudų savo kūriniams, J. Kygienė pasakojo, kad iš pradžių
ji šiaudų prašydavo tėviškėje,
pas kaimynus, tačiau vėliau nusprendė, jog prašyti nebepatogu, tada pati pradėjo auginti rugius – nuo pasėto grūdo iki
nupjauto šiaudo.
Sodai – gerovės simbolis
Kadangi J. Kygienės edukacija folkloro šventėje buvo siejama su vestuvėmis, pasidomėjome, kokią prasmę turi sodai
vestuvių kontekste.
„Sodas buvo gerovės simbolis. Dovanojant sodą jaunavedžiams, buvo linkima gero
gyvenimo ir tiesiog gerovės.
Papuošimuose atsispindėdavo
ir jaunavedžių figūros, ir paukšteliai – kuo daugiau papuošimų,
tuo daugiau gerovės linkima
jaunavedžiams. Kai jaunavedžiai parvažiuodavo iš šliūbo,
jie tą sodą dar ir atsikovoti turėdavo. Sodai buvo dovanojami,
gimus vaikui, taip pat per Kalėdas, per Velykas“, – pasakojo J.
Kygienė.
Moteris teigė, jog domėjosi, ką
apie sodus kalba fizikai, bioenergetikai, etnologai, atrado labai įdomių faktų: „Sodo prasmė – pasaulio modelio simbolis.
Sodas, kaip ir pasaulis, sukasi,
o geometrinės figūros jame susideda iš trikampių ir keturkampių. Trikampis reiškia dvasinius
dalykus gyvenime, o keturkampis – materialinius. Žmogaus
gyvenime turi būti viskas subalansuota ir dvasiniai, ir materialiniai dalykai. Jei linkstama
į vieną ar kitą pusę, atsiranda disharmonija. Visos soduose esančios geometrinės figūros yra visiškai tos pačios, kaip
ir audiniuose, kaip medžio drožiniuose. Tik sode jos sudėtos į
trimatę erdvę.“
Domisi jaunimas
Pasidomėjus, kiek laiko užtrunka surišti sodą, tautodailininkė sakė, kad, jei esi įgudęs,
vidutinio dydžio sodą galima surišti per du vakarus: „Esu surišusi daug sodų, juos žmonės
užsako dovanoms, žinia eina

iš lūpų į lūpas, specialios reklamos nedarau. Jau dabar atvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos edukacijoms. Kadangi dirbu
mokykloje, tai mokau vaikus rišti sodus. Labai smagu, kad vis
daugiau jaunimo domisi sodų rišimu, o kartais dovanoja vieni
kitiems mano edukacijas. Tai labai džiugina.“
Moteris sakė, kad per praėjusį
savaitgalį Druskininkuose vykusią folkloro šventę žmonės labai
domėjosi sodų rišimo edukacija. „Ir moterys, ir vyrai mokėsi
rišti sodus, klausė mano pamokymų ir uoliai rišo. Smagu, kad
jiems pavyko“,– džiaugėsi J. Kygienė.
Mokė pinti kasas
Šventės dalyviai ne tik šokdino ir kvietė linksmintis vestuvių
svečius, bet ir supažindino su
senaisiais skirtingų Lietuvos regionų vestuvių papročiais, apeigomis, kurių ta proga būdavo
atliekama gausybė.
Apie mergvakario tradicijas,
apeigas, dainyno išlaikymą ir
veiklų modifikacijas keičiantis
kartoms papasakojo garsi lektorė, etnologė Gražina Kadžytė, pati bene pusšimtyje vestuvių buvusi pamergė ir svočia,
pastaruoju metu konsultuojanti mergvakarių ir kitų vestuvinės rėdos apeigų organizatorius, besidominčius tautiškuoju
paveldu.
Kokiais vestuviniais tradiciniais kostiumais dabindavosi
dzūkai, papasakojo lektorė Asta
Vandytė, sertifikuota tradicinių
amatų meistrė, tradicine tekstile besidominti jau beveik 4 dešimtmečius.
Apie tai, kaip anuomet kasas
pynė mergaitės, merginos ir
moterys, kūrybinėse dirbtuvėse „Supinsma kaselas“ praktinių užsiėmimų metu, sulaukusi
gausybės savanorių ilgaplaukių
merginų ir moterų, parodė etnologė Jolanta Balnytė.
Linksmino gausybė muzikantų
Kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose skleidėsi senųjų papročių
esmė ir gelmės, nuotaiką kūrė

folkloro ansambliai.
Atvykusieji į Pramogų aikštę
galėjo smagiai dūkti ir šokti dvi
dienas trukusiuose koncertuose
„Kapelijų grajus“.
Norėjusieji jaukiai padainuoti ir
pašokti ratelius tai galėjo padaryti K. Dineikos sveikatingumo
parke, kuriame organizuoti „Susiedų pasdainavimai, patancavojimai“. Popietę vedė aktyvus
kultūros puoselėtojas iš Marcinkonių Jonas Bajoriūnas, o dainas kartu užtraukti pakvietė folkloro ansambliai „Stadałėłė“
(Druskininkai), „Kuršių ainiai“
(Klaipėda) „Verpeta“ (Kaišiadorys), „Raskila“ (Panevėžys),
„Žeiria“ (Varėna), „Nova“ (Šakiai), „Dainuviai“ (Lazdijai),
„Serbenta“ (Leipalingis) ir „Žemynėlė“ (Viečiūnai).
Šventės metu buvo galima
ne tik pasilinksminti, bet ir gardžiai užkąsti. Visa Vilniaus alėja nuo pat Druskininkų bažnyčios iki Pramogų aikštės buvo
nustatyta stalais, lūžtančiais
nuo mugės gardumynų: ragaišių, saldžių kaštonų, grybukų,
gal net bulvinių bandų, kąsneliais pjaustytos karštos mėsos,
rasite ir skilandžių, dešrų, visokių vyniotinių.
Ypač daug šventės lankytojų dėmesio sulaukė amatų edukacijos „Procavok sanobiškai“.
Čia buvo galima išmokti velti
iš vilnos, nerti nėrinius, megzti pirštines, austi juostas, lipdyti
dubenis, molines švilpynes, pasigaminti žalvarinį papuošalą,
nusipinti odinę apyrankę ar išmokti rišti sodus.
„Norisi tikėti, kad šventės metu
atgaivintos senosios vestuvių
tradicijos sukels norą labiau pasidomėti savo krašto vestuviniais papročiais, o renginiuose
apsilankę dabar labai išpopuliarėję vestuvių organizatoriai pasisems idėjų, kaip tuos papročius ir apeigas, ne tik duoną su
druska ir šeimos židinio perdavimo ceremoniją, pritaikyti šiuolaikinėse vestuvėse“, – kalbėjo
šventės organizatorė, Druskininkų kultūros centro etnografė
Lina Balčiūnienė.
Parengė Laimutis Genys

Tris dienas ir tris naktis Druskininkuose aidėjo lamzdžiai, dundėjo būgnai, griežė kapelijos,
skambėjo dainos ir trinksėjo šokiai, dirbo amatininkai, šventės lankytojų dėmesio sulaukė amatų
edukacijos / Gabrielės Marcinkevičiūtės ir Mariaus Dovidausko nuotraukos
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Miesto muziejus kviečia susipažinti su dailininko Julijono
Algimanto Stankaus-Stankevičiaus (1933–2002) kūryba
Roma Dumčiuvienė
Druskininkų miesto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, projekto
vadovė

Per 20 įstaigos aktyvaus egzistavimo metų Druskininkų miesto muziejaus rinkinys
mecenatų dėka pasipildė ne
vienu įdomiu dailės kūriniu ar
netgi rinkiniu. Vienas iš Muziejaus tikslų – rinkti ir tyrinėti dailės kūrinius, tačiau ne
mažiau svarbu yra šviesti visuomenę apie Lietuvos dailę,
jos istorinius etapus, išgyvenimą kritinėmis, nepalankiomis menui kurti sąlygomis,
pristatyti kuo daugiau vardų ir tai daryti, organizuojant
parodas, leidžiant katalogus
iš Muziejuje saugomų fondų.
Muziejus tęsia parodų ciklą,
kuris ateityje turėtų tapti vieną
kartą per metus surengtu vieno menininko darbų, saugojamų Muziejaus fonduose, pristatymu visuomenei.

Per pirmuosius trejus metus
idėja buvo tik gryninama. O po
rekonstrukcijos atidarytoje, veiklomis ir technologinėmis inovacijomis praplėstoje Muziejaus
galerijoje jau buvo išeksponuoti restauruoti dailininko A. Varno (1879-1979) portretai. Pernai
druskininkiečių bendruomenę
parodoje „Gėlė iš atviruko R.
Laniauskui (1937-2014) atminti“
pakvietėme prisiminti dailininką
Rimantą Laniauską.
Šiais metais sukanka 20 metų
po „Šiaurės Van Gogu“ menotyrininkų vadinto Julijono Algimanto Stankaus-Stankevičiaus
(1933-2002) mirties. Muziejuje
saugomi 57 dailininko piešiniai,
jo eilėraščių knygelė (Vaidoto
Oškinio leidykla, 1992) bei rankų darbo, mašinėle atspausdintos poezijos knygelės „Absurdų
sutemose“ maketas. Apie Stankevičių, vadinamą „Stankaus
fenomeną“, drąsiai prabilta, tik
Lietuvai atgavus Nepriklauso-

mybę. Sovietinei sistemai netikęs nei savo pasaulėžiūra, nei
gyvenimo būdu, nei šeimos nariais, o tuo labiau – kūryba bei
kūrybiniais išsišokimais netikęs
figūruoti specifinėje suformuotoje cenzūruojamo meno erdvėje, J. A. Stankevičius atsidūrė jos užribyje. Tam vėliau dar
labiau „pasitarnavo“ ir dailininko psichinė liga. Nepaisant visų
savamokslio menininko (buvo
baigęs tik kelis kursus Dailės
institute) negandų, dailės tyrinėtojai jį apibūdina kaip reiškinį,
išskirdami jo kūryboje „genialius
blyksnius“. Kaip rašė dailėtyrininkas Kęstutis Šapoka, „svarbu ne tai, ar (ir kiek) „šedevrų“
[...] Stankus sukūrė, bet tai, kiek
kūrybinis jo erdvėlaikis praturtina mūsų dailės istoriją, pagilina pačios dailėtyros savimonę“.
Apie menininką, kaip van gogišką, „Fluxus“ krypties ir konceptualizmo atstovą, prabilta labai
garsiai ir intensyviai.

2010 metais R. Vaitiekūnas
išleido monografiją „Stankus“.
Apie Stankevičių 2001 m. Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius sukūrė dokumentinį filmą „Algimantas Julijonas
Stankevičius. Iš ciklo „Menininkų portretai“. Tekstus apie menininką rašė ir publikavo A. Andriuškevičius, R. Jurėnaitė, P.
Antalkis, N. Aukštaitytė, Esčersonas, E. Budrecka, A. Černiauskas, A. Dargis, V. Genienė,
S. Skurvidaitė, R. Vaitiekūnas,
K. Šapoka ir kiti bei užsienio tyrinėtojai: Ascherson N., Muschick S., Sinnig C., Montag. Jo
kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus, Jane
Voorhees Zimmerli dailės muziejus (JAV), MO muziejus, privatūs kolekcininkai. Būtent Lietuvos kolekcininkams ir turime
būti dėkingi, kad Stankevičiaus
kūriniai buvo išsaugoti.
Vieni iš jų – Druskininkų miesto muziejaus mecenatai Dominikas Akstinas ir Snieguolė Jurskytė-Akstinienė. Su jų „Portretų“
kolekcija į Muziejaus rinkinius
pakliuvo ir Stankaus piešiniai,
eilėraščių knygelė bei, matyt,
planuotas išleisti kūrybos mašinraštis. Jame randame rimtą
P. Antalkio Stankaus poezijos
recenziją, kurios žodžių neįmanoma nepacituoti: „Įdomu, kad
šiame rinkinėlyje pateiktus rašinėlius labai gerai vertino Juozas Keliuotis. Mačiau jį, iki ašarų
besijuokiantį. J. Keliuočio kambaryje kybojo keletas Algio kūrinių. „Tai mūsų genijus!” – sakydavo Keliuotis. P. Pečeliūnas
sąmoningai kvietėsi pas save A.
Stankevičių literatūrai išnešioti.“ Pirmasis A. J. Stankevičiaus
piešimo mokytojas Antanas Račas, prisimindamas sakė, kad
tai buvo nepaprastai rimtas, toks
tylus, atviras, malonus, asketiškas (kaip vienuolis) berniukas,
kuris mokytojo patarimus išpildydavo tiesiog pažodžiui, o piešė labai gerai. Kartą atnešė tokį
natiurmortą, kuriame mokytojas
įžvelgė nepaprastus gabumus ir
stebėjosi: iš kur žmogus gali tiek
jausti?
Daug įdomybių apie menininką
pristatysime rugpjūčio 12 d.
renginyje. Besigilindami į dailininko Stankevičiaus biografiją
(kurią K. Šapoka pasvarstydamas apibūdino kaip „autsaiderio“), ir rasdami tokias įdomybes,
kaip: dailininko pomėgį projektuoti kosminius laivus, rinkti ir

lipdyti į paprastą sovietinių laikų
žalią mokyklinį sąsiuvinį produktų etiketes, netgi konservų dangtelius bei drožti juodus katinus
iš medžio varnėnams iš vyšnių
baidyti; besklaidydami jo pieštus, iš pirmo žvilgsnio brūkštelėtus ant bet kokio popieriaus
piešinius, skaitydami eiles apie
pasaulį, kosmosą, svarstymus
apie religiją ir mitologiją, gėrį ir
blogį, ta lakoniška „autsaiderio“
biografija, žyminti esminius taškus: gimė, augo, mokėsi, studijavo, tarnavo kariuomenėje,
vėl mokėsi, metė mokslus, grįžo į tėviškę, gydėsi, mirė – atidengia savo aprašinėtas, nuzulintas „paraštes“. Atidengia tai,
ką žmogus visą gyvenimą laikė,
saugojo, brandino savo širdyje,
svajose, troškimuose, negandose – asmenybės esmę. Negana
to, tai paliečia ir kito širdį, prabudina norą irgi kažką sukurti gražaus dėl tokios gražios širdies.
Taip gimė noras pristatyti dailininką ne tik paroda, bet ir išleisti
unikalų katalogą, sujungti jame
atskiras dailininko gyvenimo detales, tartum suklijuoti jo išblaškytą asmenybę į vieną.
Muziejus nuoširdžiai dėkoja
druskininkietei dailininkei, dizainerei, katalogo maketo autorei
Rasai Jurevičienei, kuri nepabūgo jai tekusios sunkios užduoties, atidavusiai tiek daug laiko
savo įtemptoje darbotvarkėje ir
iki galo išpildžiusiai visas jai patikėtas idėjas. Rezultatas – unikalus leidinys-katalogas, kuris
bus pristatytas parodos atidarymo metu. Ačiū Muziejus taria ir
Deividui Sinkevičiui, kuris atsakingai ėmėsi neįprasto paveikslų įrėminimo, ieškojo ir rado
sprendimo būdų.
Rugpjūčio 12 d. 16 val. kviečiame praleisti kelias popietės
valandas Muziejaus galerijoje
(M. K. Čiurlionio g. 37). Parodos
„Dabar vadinuosi A. J. Stankevičiumi“ atidarymo metu menotyrininkas Žydrūnas Mirinavičius
perskaitys pranešimą „Julijonas
Algimantas Stankevičius ir nepritapusiųjų karta“, kuri bus papildyta aktoriaus Justo Tertelio
skaitomais A. Stankaus eilėraščiais.
Pabaigai – aktualumo šiandien
neprarandantis J. A. StankausStankevičiaus ketureilis „Žvirblis“:
Valio vaikai
Žvirblį matau belesiantį
Valio taikai
Kareivį matau besitaikantį.

Projektą finansuoja
Druskininkų
savivaldybė
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Jubiliejinis festivalis jau įveikė pusiaukelę,
bet žiūrovų dar laukia įspūdingi siurprizai

Miesto muziejuje koncertą surengė talentingų jaunuolių grupė „META“ / Organizatorių nuotrauka

Po Joninių prasidėjęs tradicinis tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara
su M. K. Čiurlioniu“ jau peržengė pusiaukelę. Jubiliejinio, dvidešimtojo festivalio
koncertai kiekvieną savaitgalį į įvairias kurorto erdves sutraukia minias klasikinės muzikos gerbėjų.
Prieš devynioliką metų šį
muzikos ir kitų menų festivalį pradėjęs Lietuvos muzikų
rėmimo fondas išaugino jį iki
aukščiausio prestižo meno
šventės, kurios organizavimą
pernai perėmęs Druskininkų
kultūros centras šiemet pakvietė į jubiliejinę – dvidešimtąją – „Druskininkų vasarą su M.K Čiurlioniu“.
Kuo ypatingas šių metų festivalis? Kaip teigia jo organizatoriai, į šių metų menų šventę
buvo pakviesta daug svečių iš
užsienio, taip pat koncertų programoje – būrys talentingo jaunimo, kuriam ir buvo šiemet teikiamas prioritetas. Festivalio
programa sudaryta, bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline filharmonija, Pažaislio muzikos festivaliu.
Festivalio gerbėjams įsiminė atidarymo koncertas, kurio
metu koncertavo kamerinis ansamblis „Musica Humana“ su
žinoma solistų pora K. Zmailaite ir E. Seiliumi. Šis koncertas
sulaukė gausybės žiūrovų, kurie net nesutilpo į Druskininkų
bažnyčią.
Muzikos gurmanams buvo
pasiūlytas aukščiausio profesionalumo koncertas M. K.
Čiurlionio meno mokyklos salėje – druskininkiečiai ir kurorto svečiai turėjo unikalią galimybę išgirsti ugningojo fortepijono
virtuozo Alexanderio Paley, gyvenančio tarp Niujorko, Paryžiaus ir Vilniaus, suburto kolektyvo „Paleasis“ koncertą. Šis
koncertas, surengtas bendra-

darbiaujant su Pažaislio festivaliu, nepaliko abejingų.
Bažnyčioje koncertavo pirmą
kartą Lietuvoje viešėjęs lenkų
jaunų ir labai talentingų muzikantų kolektyvas „Baltic Neopolis Orchestra“, pristatęs originalius lenkų klasikinės ir muzikos
kūrinius bei muzikinį lenkiškos
muzikos popuri. Žiūrovus sužavėjo jaunųjų muzikantų mesitriškumas ir pozityvumas.
Šių metų festivalyje buvo ne
tik klasikinės muzikos koncertų.
Pramogų aikštėje pasirodė garsiausias Lietuvoje perkusijos
ansamblis „Giunter Percussion“
– šis koncertas buvo įtrauktas į
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kultūrinę programą.
Pirmą kartą festivalyje vienas
vakaras buvo skirtas klasikinės
gitaros muzikai, bažnyčioje pasirodė „Baltijos gitarų kvartetas“, sutraukęs gausybę žiūrovų
ir nustebinęs puikiai atliekama
M. K. Čiurlionio muzika.
Miesto muziejuje jaunatvišku
muzikavimu žiūrovus pradžiugino fortepijonis trio „META“ –
trys talentingi muzikantai atliko
įvairių stilių muziką ir sužavėjo
kūrybine bei žmogiškąja charizma. Muziejaus salėje negalėjo
sutilpti visi norėjusieji pasiklausyti šio kolektyvo muzikavimo.
Praėjusį savaitgalį tradiciškai
sulaukėme legendinio Čiurlionio kvarteto pasirodymo, kuris
parengė ypač sudėtingą ir įvairią programą. Kartu su kvartetu
dainavo jauna ir talentinga solistė Aistė Pilibavičiūtė, kurios
jautriai atliekama B. Dvariono
„Žvaigždutė“ daugeliui klausytojų išspaudė ašarą.
Nors festivalis jau persirito į
antrąją pusę, tačiau muzikos
gurmanų dar laukia penki puikūs koncertai. Ateinantį ilgąją
Žolinių savaitgalį festivalio programoje – net du koncertai.
Rytoj, penktadienį, nustebinti ketina druskininkietė pianistė

Festivalyje tradiciškai koncertavo Čiurlionio kvartetas. Kartu su kvartetu pasirodė solistė A. Pilibavičiūtė / Organizatorių
nuotrauka

Guoda Gedvilaitė -Gohle, kuri
pakvies aplankyti Klaros Šuman saloną, kuriame su savo
muzikiniais kolegomis E. Dvarionaite, R. Zubovu ir P. Anderssonu įsikūnys į garsius praeities
meno veikėjus ir kurs teatralizuotus muzikinius stebuklus.
Šis neįprastas koncertas rengiamas K.Dineikos sveikatingumo parke.
Pirmadienį, per Žolines,
Druskininkų bažnyčioje klausytojams bus pasiūlyta originali
smuikininkės Ilonos Klusaitės,
garsaus saksofonininko Petro
Vyšniausko ir sutartinių giedojo
ansamblio „Sasatulas“ koncertas – J. S. Bacho solinių kūrinių
smuikui, džiazinių saksofono
improvizacijų ir lietuvių liaudies
sutartinių derinys.
Rugpjūčio 20 dieną sulauksime tarptautinio kolektyvo –
jaunų talentingų muzikančių
ansamblio „OrgaVoce“ pasirodymo. Šis kolektyvas Druskininkuose viešės pirmą kartą –
tai tarptautinė jaunų merginų
komanda: lietuvė vargonininkė
ir dvi solistės – italė ir armėnė.
Jos pristatys programą, skirtą
kompozitorių moterų kūrybai.
Programos pavadinimas „Keičiant stereotipus“ daug ką pasako apie koncerto stilių.
Rugpjūčio 27 dieną Druskininkų bažnyčioje koncertą
surengs
profesionalų
trijulė – vargonininkė Diana Encienė ir jos kolegos – solistė
A.Krikščiūnaitė ir voltornos virtuozas E. Stanelis.
Festivalį vainikuos finalo koncertas per M. K. Čiurlionio gimtadienį – choro „Polifonija“ pasirodymas.
Druskininkų kultūros centro
direktorė Rimutė Viniarskaitė
pripažino, kad organizuoti tokias garbingas tradicijas turintį renginį buvo didelė atsakomybė ir tikras iššūkis. Po pernai
sėkmingai surengto festivalio

šiemet organizatoriai sau iškėlė dar ambicingesnius reikalavimus ir į festivalio programą
įtraukė labai įvairius kolektyvus
bei atlikėjus. Direktorė džiaugėsi, kad viskas vyksta pagal planą, o festivalio koncertai sutraukia minias klausytojų, sunkiai
telpančių į koncertų erdves.
„Malonu, kad festivalio koncertų paklausyti į Druskininkų bažnyčią susirenka minios
žmonių. Norintieji sunkiai sutelpa bažnyčios erdvėje, tai rodo,
kad festivalis kelia didelį druskininkiečių ir kurorto svečių su-

sidomėjimą. Šiemet renginius
perkėlėme net į penkias kurorto erdves, tai suteikė galimybę sukurti vis kitokią koncertų
atmosferą. Jau pradedame galvoti apie ateinančių metų festivalio programą. Atsižvelgdami
į tai, kokie kolektyvai ir atlikėjai sutraukia didžiausias klausytojų auditorijas, ieškosime naujų vardų ir kolektyvų, kviesime
publikos pamėgtus atlikėjus“, –
sakė R. Viniarskaitė.
Druskininkų kultūros
centro informacija

Atlikėjų atsiliepimai
Edmundas Seilius: „Bažnyčios akustika puiki, buvo labai
malonu čia dainuoti. Maloniai nudžiugino žiūrovų palaikymas
ir puikios reakcijos.
Aleksandras Paley: „Koncerte muzikos mokykloje susirinko labai išsprususi auditorija, mūsų neseniai suburtam ansambliui tai buvo atsakingas, bet, manau, labai pavykęs išbandymas“.
Emilia Goch Salvados: „Mūsų kolektyvas „Baltic Neopolis Orchestra“ Druskininkuose koncertavo pirmą kartą. Puiki
bažnyčios akustika, imlus ir atidus klausytojas. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę čia koncertuoti“.
Sergej Krinicin: „Baltijos gitarų kvartetas“ Druskininkų
bažnyčioje koncertavo pirmą kartą. Specialiai šiam festivaliui
parengėme M. K. Čiurlionio preliudų. Puiki publika, stengėsi išgirsti kiekvieną natą. Aukšto lygio festivalio programa“.
Marija Pranskutė: „Nors mūsų kolektyvas „META“ dar labai jaunas, bet daug koncertuojame. Manau, kad koncertas
Druskininkų muziejuje mums ilgam įsimins. Jauki, aplinka,
atidūs ir geranoriški klausytojai, kurie sėdėjo visai šalia – galėjome jausti jų nesuvaidintas emocijas“.
Darius Dikšaitis: Į šį festivalį koncertuoti atvykstame jau
daug metų. Tačiau kaskart jaučiame jaudulį ir atsakomybę,
nes Čiurlionio kvartetas yra lyg šio festivalio talismanas. O
publika šiemet buvo ypatingai gerai nusiteikusi“.
Aistė Pilibavičiūtė: „Dainuoti Druskininkų bažnyčioje yra
labai gera. Puiki akustika, net nustembi, kai išgirsti gerai
skambantį savo balsą. Šiame festivalyje pasirodžiau jau ne
primą kartą ir galiu pasakyti, jog visada būnu ypač susikaupusi ir nuoširdi, nes kitaip čia negalima“.
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Viešojoje bibliotekoje sužaistas „Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“
Druskininkų
savivaldybės
viešoji biblioteka, 2020 m. minėdama rašytojo Ričardo Gavelio 70-ąsias gimimo metines,
pradėjo įgyvendinti projektą
,,Ričardo Gavelio skaitymai“.
R. Gavelis (1950-2002) – fizikas
pagal išsilavinimą, rašytojas
pagal pašaukimą, yra vienas iš
svarbiausių postmodernizmo
laikotarpio lietuvių prozininkų.
Druskininkuose R. Gavelis gyveno 1961-1968 m., baigė tuometę Druskininkų miesto I-ąją
vidurinę mokyklą, šiame mieste brendo jo kūrybinis talentas.
Viešosios bibliotekos inicijuoto
projekto tikslas – skatinti domėjimąsi R. Gavelio kūryba, įprasminti vieno žymiausių praėjusio
amžiaus paskutinio dešimtmečio
lietuvių prozininko asmenybę, jo
gyvenimo ir literatūrinės veiklos
vietas, plačiau supažindinti visuomenę su lietuvių autorių proza, pritraukti naujus talentus bei
organizuoti trumposios prozos
konkursą – sėkmingai vykdomas.
2020 m. pagrindinis projekto
užmojis buvo organizuoti trumposios prozos konkursą – varžytuves, skirtas Druskininkų krašto
kūrėjo R. Gavelio kūrybai atminti. Konkursas įvyko ir buvo išties populiarus. Jame savo kūrybines jėgas išbandė daugiau
nei trys dešimtys Lietuvos prozininkų. Konkurso nugalėtoja tapo
jaunoji literatė Ieva Marija Sokolovaitė, Vilniaus universiteto studentė, novelėje „Magistralės“ gaveliškus motyvus novatoriškai
susiejusi su savo svarstymais
apie žmogaus gyvenimo prasmę.
Be to, tuo pat metu Druskininkų
savivaldybės mokyklose buvo
suorganizuotos literatūrinės pamokos, jose nagrinėtas prozinin-

ko, publicisto, dramaturgo, kino
scenaristo R. Gavelio literatūrinis
palikimas.
Rašytojo 70-ųjų gimimo metinių
dieną Viešoji biblioteka surengė
oficialų renginį, kuriame miesto
bendruomenei pristatė R. Gavelio kūrybą, supažindino su projekto įgyvendinimo rezultatais, pasidžiaugė, kad R. Gavelio pasaulį
atranda vis daugiau naujos kartos rašytojų, o naujos kartos literatūrologai tyrinėja jo kūrinius,
kalba apie jų vietą lietuvių literatūros aukso fonde.
Įgyvendinant projektą, 2021 m.
Druskininkų savivaldybė M. K.
Čiurlionio gatvėje, ant 44-uoju
numeriu pažymėto namo, kuriame būsimasis rašytojas gyveno
su tėvais, atidengė R. Gavelio atminimo lentą.
„Vilniaus pokeris“ – karpiniuose
2022 m. Viešoji biblioteka minėtą projektą „išaugino“ – dabar jį
sudaro gerokai platesnis tęstinių
veiklų ciklas. Dar gegužės mėnesį prozininkai buvo pakviesti dalyvauti prozos konkurse „Gaveliška
dabartis“. Konkurso rezultatai bus
skelbiami rugsėjo mėnesį. Kita
šio ciklo grandis – karpinių paroda „Druskininkietiškai vilnietiškas
pokeris“ buvo sumanyta, siekiant
naujoviškai, netradiciškai pristatyti žymiausią R. Gavelio romaną
„Vilniaus pokeris“, kuris praėjusio
amžiaus devintojo dešimtmečio
pabaigoje Lietuvoje sukėlė tikrą
sprogimą, o vėliau sulaukė tarptautinio pripažinimo ir 2009 m.
Jungtinėse Amerikos Valstijose
pateko į 25 geriausių verstinių tų
metų knygų sąrašą.
Minėtos karpinių parodos, skirtos pažymėti rašytojo R. Gavelio 20-ąsias mirties metines, ati-

Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas
– Druskininkų kardiologijos centre
Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus
atlieka gydytojai kardiologai, dirbantys Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose.
Pažangiausia medicinine įranga atliekami šie tyrimai:
• širdies ultragarsinis tyrimas
• kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (aterosklerozės požymių įvertinimas)
• ekstrakranijinių kraujagyslių spalvinė sonografija
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas
• kulkšnies-žasto indekso nustatymas
• dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrijos tyrimas)
• bioimpedanso tyrimas (skysčių kiekiui, šlapimą varančių
vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam
gydymui nustatyti)
• 24 val. ir 48 val. arterinio kraujospūdžio monitoravimo tyrimas
• 24 val. ir 74 val. holterio monitoravimo tyrimas
• NAUJIENA – ištyrimas dėl miego apnėjos!
Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologinis ištyrimas bei kardiologo konsultacija trunka 1-1,5 valandos.
Centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų saugiai ir be eilių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.
Mielai laukiame Jūsų Druskininkų kardiologijos centre!
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30 B, Druskininkai.

Užsakymo Nr. MDR-367-01

darymas Viešojoje bibliotekoje
organizuotas rugpjūčio 4 d. Ekspozicijos autorė – druskininkietė
tautodailininkė, meno kūrėja Diana Lukošiūnaitė – pateikė popieriaus karpinius, kurių siužetą
susiejo su garsiuoju R. Gavelio
romanu. Ekspoziciją sudaro 11
karpinių paveikslų ir vienas erdvinis karpinys, kurio dydis – 3,6 m
x 0,9 m, jis naudojamas kaip parodos afiša.
„Kad geriau pajausčiau romano kūrybinę potekstę, studijavau
R. Gavelio biografiją, atsiminimus
apie jį, jo knygą „Jauno žmogaus
memuarai“, straipsnius, išmokau
rašytojo kūrybą perprasti „tarp eilučių“. Tad kilo mintis karpiniuose ne tik interpretuoti R. Gavelio
romaną, bet ir atskleisti rašytojo
asmenybę, pomėgius, gyvenimo
būdą“, – pristatydama savo darbus, kalbėjo D. Lukošiūnaitė. Parodą sudaro du ciklai. Pirmajame
pokeris užkoduotas minčių labirintuose, nes R. Gavelio kūryba,
anot parodos autorės ir kitų skaitytojų, prilyginama labirintams.
Akyliau įsižiūrėjusieji į paslaptingų labirintų vingius, čia išvys daugelį ženklų ir simbolių, kurių kupini R. Gavelio kūriniai. Antrojo
ciklo kiekvienas karpinys yra iš
dviejų dalių – tarsi korta. Viršutinė dalis asocijuojasi ir su autentišku, ir su neįtikimu, paslapčių
kupinu Vilniumi, kokį jį D. Lukošiūnaitė pamatė R. Gavelio knygoje „Vilniaus pokeris“. Tuo tarpu
apatinė dalis siejama su žmogumi, priklausančiu nuo realybės –
toks jis yra vaizduojamas romane
„Jauno žmogaus memuarai“.
Pokerio tema D. Lukošiūnaitę
paskatino sukurti ir literatūrines
„gaveliškas“ kortas. Vienoje šių
kortų pusėje pateikiama citata iš
R. Gavelio romano „Vilniaus pokeris“, kitoje – R. Gavelio aplinkos
žmonių mintys apie romano autorių. Kortose yra paslėpta ir mįslinga intriga. Ją perpratusiems
pavyksta sudėlioti drąsaus, provokuojančio lietuvių prozininko
vardą ir pavardę bei vieno iš žymiausių jo kūrinių, žyminčių lietuvių tradicinės prozos lūžį, pavadinimą.
Renginyje – R. Gavelio klasiokų prisiminimai
Renginyje dalyvavo keturi Druskininkų miesto I-osios vidurinės
mokyklos XX-osios laidos abiturientai, R. Gavelio klasės draugai:
Lina Lakickienė, Alfreda Pigagienė, Danutė Pratkonytė ir Arvydas
Stankevičius. Renginio organizatoriai yra dėkingi A. Pigagienei,
kuri ėmėsi iniciatyvos sukviesti
klasės draugus, pasitelkdama net
radijo laidas. Atvykusieji pasidalijo mokyklinių dienų prisiminimais.
Alytiškis A. Stankevičius papasakojo, kad Ričardas iš visų išsiskyrė ne tik ūgiu, dailumu, bet
ir savo gabumais. Buvo imlus visiems dalykams, sugebėdavo
bendrauti įvairiomis temomis, pakalbėti apie žvaigždes, upes ir politiką. Buvo labai kuklus, niekada
nesigirdavo, nors savo žiniomis
lenkė visus bendramokslius. Ričardas mokyklą baigė aukso medaliu, universitetą – su pagyrimu.
Klasės draugai nenustebo, kad jis
pasekė savo mamos Vandos Gavelienės, fizikos mokytojos, pėdomis ir tapo fizikos teoretiku. Bet
mokykloje tuomet nė vienas nebūtų atspėjęs, kad R. Gavelis bus
ir rašytojas, nors jau tada jo pir-

Popieriaus karpinių parodos „Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“ autorė D. Lukošiūnaitė, R.
Gavelio klasės draugai ir Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė (antra iš kairės) / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

D. Lukošiūnaitės (kairėje) įspūdingo dydžio erdvinis karpinys naudojamas kaip parodos afiša /
Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

muosius kūrybinius bandymus
spausdino kultūros ir meno žurnalas „Nemunas“. Pasirodo, Ričardas nuo rašymo nepabėgo, o
ilgainiui dar labiau į jį įniko.
Prisiminimai apie Ričardą yra
susiję ir su muzika. Kaip ir daugelis to meto jaunuolių, jis mėgo
roką. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje britų roko
grupių „The Beatles“ ir „The Rolling Stones“ populiarumas buvo
pasiekęs piką, bet izoliuotoje visuomenėje gauti jų įrašų nebuvo
paprasta. Tačiau Ričardas sugebėjo. Jis vienintelis iš visos klasės turėjo magnetofoną ir savo
favoritų atliekamų dainų įrašų.
Anuomet klasiokai, klausydami iš
magnetofono sklindančių dainų,
prarėkė balsus, stengdamiesi pritarti mėgstamiems muzikantams.
Renginyje buvo pagarsinti ir
žurnalisto, rašytojo Eugenijaus
Remigijaus Baltrušaičio prisiminimai apie R. Gavelį iš tų laikų,
kai stebėdavo jį Vilniaus kavinėje „Neringa“, kur jaunasis rašytojas, jau išleidęs apsakymų knygą
„Neprasidėjusi šventė“, mėgdavo
papietauti tuomet, kai salė būdavo tuščia, be nuolatinių lankytojų triukšmo. Jau tada į akis krito
R. Gavelio mąslumas, santūrumas, pasitikėjimas savimi. Susidarė įspūdis, kad R. Gavelis jautėsi laisvas ir nepriklausomas. E.
R. Baltrušaičio nuomone, gabus
beletristas R. Gavelis savo garsiųjų romanų „Vilniaus pokeris“
(1989), „Jauno žmogaus memuarai“ (1991), „Vilniaus džiazas“
(1993) apmatus veikiausiai buvo
parašęs jau žymiai anksčiau, nei

išleido šias knygas ir įsitvirtino
lietuvių literatūroje.
Toks rašytojas R. Gavelis – intelektualus, paslaptingas –žvelgė
pro juodus akinius iš nuotraukų
ir skaidrių, kurios buvo demonstruojamos renginio metu. Juodi akiniai nuo pat mokyklinių laikų buvo nepakeičiama R. Gavelio
įvaizdžio dalis.
„Sužaidė“ pokerį
Renginio pabaigoje susirinkusieji „sužaidė“ pokerį: pasitelkę
parodos autorės D. Lukošiūnaitės
sumanytas literatūrines „gaveliškas“ kortas, pakeliavo „Vilniaus
pokerio“ labirintais – paskaitė šio
romano ištraukų ir R. Gavelį pažinojusių žmonių minčių apie šį romaną ir jo kūrėją.
Parodos atidarymo proga yra
išleistas bukletas. Jame trumpai
pristatoma rašytojo R. Gavelio
kūrybinė veikla, Viešosios bibliotekos įgyvendinamas projektas
„Ričardo Gavelio skaitymai“, popieriaus karpinių paroda „Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“ ir
jos autorė D. Lukošiūnaitė.
Apsilankyti Viešojoje bibliotekoje veikiančioje parodoje „Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“
kviečiame iki rugsėjo 15 d.
Projekto organizatorė – Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, partnerė – Lietuvos
rašytojų sąjunga. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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Druskininkų visuomenės sveikatos biuras skatina siekti
„Rakto skylutės“ simbolio

VSB direktorė I. Kostina: „ VSB kviečia savivaldybės ūkininkus ir maisto produktų gamintojus
teikti paraiškas ženklinti savo produkciją „Rakto skylutės“ simboliu.“ / Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras (VSB) rūpinasi ne tik savivaldybės gyventojų sveika gyvensena, bet ir skatina
savivaldybės
verslininkus
pateikti druskininkiečių ir
kurorto svečių stalui kokybiškus maisto produktus.
VSB kviečia savivaldybės
ūkininkus ir maisto produktų gamintojus teikti paraiškas ženklinti savo produkciją „Rakto skylutės“ simboliu.
Kaip sakė VSB direktorė Inga
Kostina, simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau pasirinkti maisto
produktus tarp kitų tos pačios
grupės maisto produktų. Tai –
įprasti produktai, tačiau juose
įdėta mažiau cukraus, druskos,
sočiųjų riebalų, transriebalų,
nėra maisto saldiklių, o grūdų
turinčiuose gaminiuose išsaugota daugiau maistinių skaidulų.
Anot I. Kostinos, toks produktų
gerinimas būtinas, nes Lietuvoje atlikti gyventojų faktinės mitybos tyrimai rodo, kad jų mityba
jau daugelį metų skurdi, nesubalansuota ir nepalanki sveikatai – suvartojama ypač daug sočiųjų riebalų, angliavandenių ir
druskos, bet per mažai daržovių, viso grūdo duonos. Nesubalansuota mityba skatina širdies ir kraujagyslių ligas, vėžį,
nutukimą, 2-jo tipo cukrinį diabetą. Vien širdies ir kraujagyslių ligos ir vėžys šalyje lemia 3/4
visų Lietuvos gyventojų mirčių,
ir pagal šiuos rodiklius Lietuva
yra tarp labiausiai atsiliekančių
valstybių Europos Sąjungoje.
Druskininkų VSB iniciatyva,
„Rakto skylutės“ simbolis su-

teiktas dviem mūsų krašto gamintojams – trylikos rūšių ūkininko Arvydo Bozio kartu su
šeima gaminamiems rankų
darbo vaisiniams saldainiams
„Basa“ ir ūkininko Laimučio
Genio smidrams „Geniorojaus
smidrai“ ir gervuogėms.
Ūkininkas L. Genys džiaugėsi,
kad „Rakto skylutės“ simbolis
jo šeimos ūkyje auginamiems
smidrams ir gervuogėms buvo
suteiktas Pasaulinę maisto saugos dieną.
„Tai reiškia, kad „Geniorojaus“ ūkyje auginami produktai
– smidrai ir gervuogės – atitinka sveikatai palankaus maisto,
ženklinamo tarptautiniu „Rakto skylutės“ simboliu, kriterijus,
kurie Lietuvoje įteisinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu
„Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“.
Esame tikrai laimingi, kad savo
triūsu smidrų ir gervuogių laukuose prisidedame prie palankesnės sveikatai gyventojų mitybos“, – sakė L. Genys.
Smidrus ir gervuoges ūkininkas augina jau penkerius metus
ir stengiasi, kad jie būti kuo geresnės kokybės ir gardūs.
„Augindami smidrus ir gervuoges, nenaudojame jokios chemijos, tręšiame tik natūraliomis
organinėmis trąšomis, auginame, kaip sau. Turime daug
mūsų produkcijos gerbėjų ne
tik Dzūkijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Kai Druskininkų VSB pasiūlė notifikuoti mūsų produktus
„Rakto skylutės“ simboliui, nedvejodami priėmėme šį pasiūlymą, nes žinome, jog auginame
sąžiningai, pateikiame kokybišką ir maistingą produkciją“, –
sakė L.Genys.
Jis pripažino, kad, norint pre-

tendenduoti į produkcijos žymėjimą „Rakto skylutės“ simboliu, nereikia pereiti sudėtingų
biurokratinių kelių. Tereikia būti
tikram, jog pateikiamas produktas tikrai kokybiškas ir maistingas.
„Geniorojaus smidrai“ – jokio
pridėtinio cukraus, sočiųjų riebalų, transriebalų – tik daugybė
vitaminų ir skaidulų. Triauškite
juos patys, lepinkite vaikus, praturtinkite savo kasdieninę mitybą, valgykite subalansuotą ir
palankų sveikatai maistą. Visai
netrukus kokybiško maisto mėgėjus palepinsime skaniosiomis gervuogėmis. Už rūpestį ir
labai naudingus patarimus esame dėkingi Druskininkų VSB,
Lietuvos uogų augintojų asociacijai bei visiems, kurie skanauja mūsų produktus!“, – kalbėjo
ūkininkas.
Konsultacijos,
ženklinimo dokumentacijos sutvarkymas nemokamas, o pats
ženklinimas yra savanoriškas. Jokių papildomų išlaidų
dėl to patirti nereikia. „Rakto
skylutės“ simbolio suteikimo
klausimu konsultuoja Druskininkų VSB specialistai.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

„Geniorojaus“ šeimos ūkyje auginamus smidrus įvertino ir garsus virtuvės šefas Gian Luca Demarco (kairėje) / Asmeninio archyvo nuotrauka

Teisė savo produkciją ženklinti „Rakto skylutės“ simboliu suteikta ūkininko A. Bozio kartu su šeima gaminamiems rankų darbo vaisiniams saldainiams „Basa“ / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Simbolis „Rakto skylutė“ yra Europos Sąjungoje registruotas prekių ženklas, kurį Švedijos Nacionalinė maisto agentūra (ženklo savininkė) leido naudoti Lietuvoje. Šis simbolis naudojamas nuo 1989 m. ir yra plačiausiai paplitęs Europoje tarp
panašios paskirties ženklų. Europos Komisija jį laiko pozityviu
ir objektyviausiu. Juo žymimi maisto produktai Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Lietuvoje.
Galimybę jungtis prie šį ženklą naudojančių šalių svarsto ir kitos ES valstybės. Patvirtinti kriterijai atitinka tarptautinius kriterijus, vienodus visose šį simbolį taikančiose šalyse.
Įmonėms ar ūkininkams naudinga gaminti maisto produktus,
atitinkančius „Rakto skylutės“ kriterijus, nes tai padeda saugoti vartotojų sveikatą, įsitvirtinti atviroje ir neužpildytoje sveikatai palankesnių maisto produktų rinkoje, turėti pirmenybę tiekti šiuos maisto produktus vaikų ugdymo įstaigoms, gydymo įstaigoms, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigoms, gerinti įmonės ar ūkio
įvaizdį, pristatyti save kaip atsakingą, sveikatai palankesnio maisto gamintoją, eksportuoti produktus į kitas ES šalis (ypač į šiaurės ir Skandinavijos šalis, kur šiuo simboliu pažymėtos prekės
turi didžiulę paklausą) ir atverti naujas galimybes, ieškant naujų receptų ir skonių, kurti naują rinkodarą, parodyti įmonės ar ūkio bei gaminamų produktų išskirtinumą, sveikumą bei pozityvų požiūrį į vartotoją.

„Geniorojaus“ ūkyje auginami produktai – smidrai ir gervuogės – atitinka sveikatai palankaus maisto, ženklinamo tarptautiniu „Rakto skylutės“ simboliu / Asmeninio archyvo nuotrauka
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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

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus
Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur.
Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu
info@akvavita.lt

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

Tel. 8 681 17854
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693

Išnuomojamos auto serviso dirbtuvės su pilna
įranga. Tel. 8 687 98911

Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai.

SODO DARBAI: vejos, aukštos žolės pjovimas, gyvatvorių
karpymas, medžių genėjimas, kelmų iškasimas, šakų ir kitų
atliekų išvežimas. Tel. 8 634 90539.

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos
darbai. 8 656 21154
Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos
pjovimas trimeriu ar žoliapjove. Šakų smulkinimas,
atliekų išvežimas. Tel. 8 676 99672

Nekilnojamojo turto
operacijos:
pirkimas;
pardavimas,
tarpininkavimas;
paskolos;
vertinimas
www.zeme.lt
Tel. 8 680 84444

Atliekami vidaus ir
lauko darbai, dedamos
trinkelės.
Tel. 8 679 05626

Tel. 8 636 60454

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

UAB „Druskininkų autobusų parkas“ siūlo darbą
vairuotojui-konduktoriui.

Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), reikalinga „D“
kategorija.
Valandinis įkainis – 4, 48 Eur plius priedai.

CV siųsti el.paštu ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško nuolatiniam
darbui kelių priežiūros darbininko ir ekskavatorininko.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteirauti
skambinti tel. (8 313) 51405.

Žolės pjovimas
su profesionalia įranga
nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804
Atliekame kadastrinius matavimus: buto, gyvenamojo namo,
sodo namo, komercinės paskirties statinio, pirties, ūkinio pastato, garažo. Statybos užbaigimo dokumentų rengimas pagal
naujus reikalavimus, deklaracijų teikimas ekspertams.

Tel. 8 629 64563

Z/E</d$^Wdz^͗
Kviečiame į „Didįjį blusų turgų“
Rugpjūčio 13-ąją Avirio ežero pakrantėje, prie vadinamosios
pagrindinės maudyklės (Leipalingio pl. 29D) nuo pat ryto
šurmuliuos „Didysis blusų turgus“.
Jau keletą metų iš eilės „Didysis blusų turgus“ buvo
rengiamas Veisiejų miestelyje, tačiau šiemet renginio
šeimininkai nusprendė jį sugrąžinti į prie Avirio ežero. „Didysis
blusų turgus“ kasmet pritraukia daugybę prekybininkų ir pirkėjų
iš visos Lietuvos. Tikimasi, kad ir šiemet išskirtinė prekybos
vieta – ežero krantas, kuriame skambės Agnės ir Antano
muzikinio dueto dainos, taps unikaliu prekybos ir pramogų
traukos centru.
Nuoširdžiai kviečiame čiabuvius ir miesto svečius apsilankyti
„Didžiajame blusų turguje“, kuriame veiks paplūdimio baras,
vaikučiai galės pramogauti ant pripučiamų batutų!
Palydėkime vasarą linksmai!
Organizatorių informacija

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“!

40%

ŬŝŶŝƿƌĦŵĞůŝĂŵƐ
arba
ŬŝŶŝƿůħƓŝĂŵƐΎ

Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių
supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas,
sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156

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

Superkame visų markių automobilius
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18770

*Yra papildomų sąlygų.

Laukiame Jūsų op�koje
M. K. Čiurlionio g. 52,
Druskininkuose +37061259377

Perka žemės ūkio
paskirties sklypą arba
apleistą sodybą šalia
Leipalingio.
Tel. +370 692 92108

Atliekami vidaus
apdailos darbai.
Tel. 8 676 01689
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Rugpjūčio 11 d. 15 val. „Girios
aido“ patalpose (M. K. Čiurlionio g.
116) bus pristatoma foto ir tapybos
darbų paroda, skirta miškininko Vytauto Urnevičiaus 100-čiui ir jo sukurto rekreacinio darbo „Saulės takas“
50-čiui
Rugpjūčio 12d. 15 val. Viešosios
bibliotekos Viečiūnų padalinyje
(Jaunystės g.6 A, Viečiūnai) – edukacinis renginys ,,Tarp žolynų ir
gėlių“
Rugpjūčio 12 d. 16 val.
Druskininkų
miesto
muziejaus
galerija (M. K. Čiurlionio g. 37)
kviečia į parodos „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 dailininko eiles skaitys aktorius, dramaturgas, režisierius
Justas Tertelis
Rugpjūčio 12 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
filmo vaikams „Smurfai pamirštas
kaimelis“ ukrainiečių kalba peržiūra
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“
Rugpjūčio 18 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
Prano Jurkonio knygos „Laikinumo
ženklai“ pristatymas
Rugpjūčio 19-21 d. Atsisveikinimo
su vasara šventė „Vasaros aidai“:
mugė, žygiai ir ekskursijos, įvairios
edukacijos, putų šou ir kitos pramogos. Rugpjūčio 20 d. 19 val. Pramogų
aikštėje vakaro koncertas: Karolina
Rastenytė, Inga Jankauskaitė, Jurijus Veklenko
Rugpjūčio 20 d. 13-16 val. Pramogų
aikštėje – kulinarinis festivalis „Grikio
kelias: vakar ir šiandien“
„DRUSKININKŲ VASAROS TEATRAS SANKRYŽA“
Rugpjūčio 12 d. 18.30 val. „Eglės
sanatorijoje“ (Eglės g. 1) – Franz
Kafka „BADO MEISTRAS“ („Meno
fortas“, rež. Eimuntas Nekrošius)
Rugpjūčio 13 d. 18.30 val. „Eglės
sanatorijoje“ (Eglės g. 1) – Birutė
Mar „Motinos pienas“ (pagal Noros
Ikstenos romaną, „Solo“ teatras)
Rugpjūčio 13 d. 20 val. „Eglės
sanatorijos“ Comfort salė (Eglės g.
1) – Aleksandras Michailovas „Mendelis Knygius“: monospektaklis pagal Stefano Zweigo novelę (Izraelis)
Rugpjūčio 14 d. 20 val. „Eglės sanatorijos“ Comfort salė (Eglės g. 1)
– „Rafalsonata su styginiais“, dalyvaus aktorius Jakov Rafalson, smuikininkas Gidon Grinberg (Latvija)
Rugpjūčio 13 d. 18.30 val. „Eglės
sanatorijoje“ (Eglės g. 1) – muzikinė
komedija „Amerika pirtyje“ („Taško
teatras“, rež. Valentinas Masalskis)
„FORTEPIJONINĖS MUZIKOS
VASARA DRUSKININKUOSE“
(M. K. Čiurlionio namų-muziejaus
sode (M. K. Čiurlionio g. 35))
Rugpjūčio 13 d. 18 val. – Rimanto
Vingro koncertas (mokamas)

Užuojautos

PADĖKA

RENGINIAI

Padėka VšĮ Druskininkų ligoninės kolektyvui
Su artimo žmogaus netektimi susitaikyti labai skaudu – rasti
savyje jėgų tai padaryti padeda kitų žmonių gerumas.
Už profesionalumą, jautrumą, žmogiškumą, rūpestį ir nuoširdų
bendravimą bei visokeriopą pagalbą, slaugant mamą Zitą,
nuoširdžiai dėkoju VšĮ Druskininkų ligoninės kolektyvui.
Jūs padarėte viską, kad pats brangiausias žmogus, Mama,
būtų oriai slaugoma ir gautų visą jai ir mums, artimiesiems,
reikalingą pagalbą. Ačiū Jums, mieli medikai.
Dukra Violeta

Ar jums tikrai reikia brangių atspausdintų
sąskaitų? Rinkitės elektronines!

Daugiau kaip 36 tūkstančiai
eurų – tiek nuo šių metų liepos mėnesio Alytaus regione išaugo metinė mokėjimo
pranešimų už atliekų tvarkymą spausdinimo ir jų pristatymo kaina. Tai nutiko, Lietuvos
paštui padidinus paslaugų tarifus.
„Šių metų mokėjimo pranešimai daugumai gyventojų išsiųsti, tačiau kitų metų laukiame su
nerimu ir iš karto prašome: užsisakykite elektroninius mokėjimo pranešimus. Sutaupysite,
mokėjimo pranešimą gausite
pirmieji ir būsite garantuoti, kad
jis niekur nepasimes ir nedings“,
– sako Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro Rinkliavų administravimo padalinio vadovas
Povilas Turčinavičius.
Brangaus spausdintų sąskaitų siuntimo atsisako vis daugiau
paslaugas teikiančių įmonių. Šia
linkme eina ir Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras, planuojantis palaipsniui pereiti tik
prie elektroninių mokėjimo pranešimų.
„Suprantame, kad yra žmonių,
daugiausia tai vyresnio amžiaus
asmenys, kuriems paprasčiau

gauti ir apmokėti spausdintą pranešimą. Į tai atsižvelgiame ir mes, ir savivaldybės. Tačiau nesuvokiama, kad iki šiol
yra spausdintų mokėjimo pranešimų neatsisakiusių įmonių, kurioms pranešimai, beje, siunčiami ne vieną kartą per metus, o
kiekvieną mėnesį“, – stebėjosi
P. Turčinavičius.
Jis priminė, kad paštu išsiųsti
spausdinti mokėjimo pranešimai
metami tik į tvarkingas pašto dėžutes. Jei tokios dėžutės nėra ar
pasikeitęs rinkliavos mokėtojo
adresas, pranešimai grąžinami
atgal siuntėjui.
Tačiau negautas mokėjimo
pranešimas nė vieno atliekų turėtojo neatleidžia nuo prievolės
sumokėti rinkliavą. Nekilnojamojo turto savininkai privalo patys pateikti duomenis, reikalingus rinkliavos administravimui.
Jeigu duomenys nebuvo pateikti
ir vietinė rinkliava nebuvo mokama, ji išieškoma už visą laikotarpį, už kurį nebuvo mokėta.
Kad mokėjimo pranešimai jus
pasiektų laiku ir garantuotai, rinkitės elektroninį jų pristatymo
būdą. Tai pigiau, patogiau ir ekologiškiau!
Užsisakyti elektroninį mokėjimo pranešimą galima, prisijungus prie Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro savitarnos svetainės https://www.aratc.lt/e-paslaugos-e-vietine-rinkliava/
Svarbu nurodyti teisingą ir
naudojamą elektroninio pašto
adresą.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Rugpjūčio 17 d. 19 val. – Jurio
Žvikovs (Latvija) koncertas (mokamas)
Rugpjūčio 20 d. 18 val. – Jurgio
Karnavičiaus koncertas (mokamas)

PARODOS
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia Valentino Butanavičiaus paroda „Baltų būtis“
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia Gražinos Aleknavičiūtės – Kuprevičienės apžvalginė paroda
„Odos paveikslai“
Nuo rugpjūčio 10 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks tarptautinio tapytojų plenero „Šlavantas“ paroda
Iki rugpjūčio 31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks bendra tapybos ant šilko paroda „Šilko
fiesta“
Iki rugpjūčio 31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Rasos Balčiūtės keramikos paroda
„Ieškojimai – matymai – radimai“
Iki rugsėjo 5 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks Dianos Lukošiūnaitės popieriaus karpinių paroda
„Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“
Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama Mykolės Ganusauskaitės
paroda „Fotogeniški peizažai“
Iki rugsėjo 26 d. darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. Viečiūnų bendruomenės centre veiks Vilniaus dailės akademijos
skulptūros katedros 1980 m. laidos absolventų - bendrakursių (K. Musteikio, V. Žentelio, J. Šlivinsko, V. Ketvirčio, J.
Balkevičienės, G. G. Jonkaus) darbų paroda

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
Meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)
Į Amžinybę išėjus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Violetą Grigorienę. Negalime palengvinti netekties skausmo,
tačiau visa širdimi palaikome ir esame kartu šią skaudžią
liūdesio valandą.
Druskininkų savivaldybė
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Broliui,
nuoširdžiai užjaučiame Vilmą Mikelionienę.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai
užjaučiame Juozą Kalpoką.
UAB „Draugystės sanatorija” darbuotojai
Akimirka. Ir lūkesčiai sustoja,
juos netikėtai paslepia lemtis..
O kas gi lieka? Kas stipriau už mirtį?
Tai atminimas, meilė ir viltis..
Į Amžinybę išėjus mylimai Mamai, nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame Violetai Grigorienei.
„Mano Druskininkai“ redakcija
Gyvenimas negailestingas,
nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
brangiausius mums ir artimiausius iš visų.
Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Violetą
Grigorienę, mirus mylimai Mamai.
Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys

12

2022 m. rugpjūčio 11 d.

Savaitraščio Nr. 367

AKCIJA -30 %

Atspindys ne
viską išduoda
Sužinok, kaip jaučiasi tavo vidus

Vitaminų ir
mikroelementų
tyrimai

Kainos nuo

37 €

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

DRUSKININKAI
M. K. Čiurlionio g. 65
T. Kosciuškos g. 12
Akcija galioja iki rugpjūčio 31 d.
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

PARDUODAME
Šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Tel. 8 620 65 577.
Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius
sanatorijos „Belorus“ baseine. Tel. 8 625 67707

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį
kiekį pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
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

SANTECHNIKOS DARBAI
TEL. 8 687 27676

UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais klausimais

Savaitraščio Nr. 367
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

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

Grindų
betonavimas.
Tel. 8 684 20229

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha),
apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir
tankiai apaugusius – mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577

Atliekame vidaus
apdailos darbus.
Tel. +370 639 42242

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.

Tel. 8 686 55692

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

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

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

Siūlomas darbas
pjauti savaiminius medelius. Nereikalingas
pažymėjimas, reikalinga bent minimali patirtis. Geras
atlyginimas. Į darbą vežame įmonės transportu.
Kreiptis tel. 8 664 13885

BALDAI

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

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio kambarinei (-iui) . Atlyginimas – 770 Eur,
neatskaičius mokesčių.
Kontaktinis tel. 8 615 64050

UAB „Mirasta“

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

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

Tel. 8 682 10953

Išnuomojamos patalpos grožio specialistei
Druskininkų miesto centre, Vilniaus al. 10-13,
salonas „Elita“. Tel. 8 608 97858

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė,
Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Auksas

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887

Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

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

Tel. 8 686 80106

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394

Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse
Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110
Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas, dviračių remontas.

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359

Tel. 8 610 66734

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
Atsiskaitome
iš karto.
„GRAND
SPA LIETUVA“
Tel. 8PRIE
656SAVO
79029
KVIEČIA PRISIJUNGTI
KOMANDOS:
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3865/0008:0182),
esančio Jaskonių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., savininką
V.V., kad UAB „Druskininkų geoplanas“ matininkas Darius Bulota
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 2022-08-25d. 10 valandą
vykdys žemės sklypo kadastro Nr. 3865/0008:0173 Jaskonių k.,
Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB
„Druskininkų geoplanas“ adresu, Vytauto 19-4, Druskininkai, el. paštu
dgeoplanas@inbox.lt arba telefonu 8 69912416.

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis remontuoti
automobilių važiuokles. Atlyginimas – nuo 900 Eur į
rankas, priklausomai nuo darbo rezultato.
Tel. 8 612 68057
BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME
NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

•
•
•
•
•
•
•
•

•Transporto
ekonomistą (-ę)-analitiką
(-ę); automechaniko vilkikų ir
įmonė ieško
• viešbučio
registratorių
(-ę);
puspriekabių remontui Druskininkuose
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
Darbo pobūdis:
• FMR/BP
slaugytoją; bendra techninė patikra.
Vilkikų,
puspriekabių
• slaugytojostransporto
padėjėją; priemonių gedimų nustatymas.
Krovininio
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“
barmeną (-ę)-padavėją;
Reikalavimai:
• restorano
„Dzūkija“priemonių
virėją (pusryčių);
Patirtis
transporto
remonto srityje, gedimų
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.
išmanymas.

Gebėjimas dirbti
savarankiškai.
Susidomėjai?
Susisiek
Atsakingumas, tel.
kruopštumas,
orientacija į kokybę, švaros
+370 686 70024
laikymasis.
el.paštu: personalas@grandspa.lt
B kategorija.
Priimtume ir pagalbinį darbuotoją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369
Vasaros akcija! Apmokome snieglente (snowboardu)
suaugusius ir vaikus – NEMOKAMAI. Tel. 8 625 67707
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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“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 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

Asmeniniai skelbimai
Parduoda nekilnojamą
turtą
Parduodamas 39 kv. m butas, Gardino g., 5 aukštas iš 5.
Tel. 8 610 11906
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 Nemuno upės. Kaina – 75 000 Eur.
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626
Parduodamas 24 arų žemės
ūkio paskirties žemės sklypas,
2 tvenkiniai, 3 km iki Druskininkų. Tel. 8 682 87568
Parduodamas 83,32 kv. m mūrinis sodo namas su 5,33 arų
žemės sklypu Viečiūnuose,
Paparčio 10-oje g. Kaina –
35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25,17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g.
8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas, kadastriniai matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas
100
kv.
m namas miesto centre,
prie Druskonio ežero, 5
arų namų valdos sklypas.
Tel. 8 692 40191
Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų, asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra
ežerai Juodasis ir Baltasis
Bilsai. Kaina – 30 000 Eur.
Tel. 8 602 28830

Perka nekilnojamą turtą
Pirkčiau sodybą su žeme, gali
būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės, pageidautina – vienkiemis. Siūlyti
tel. 8 611 01110
Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą
sodybą
šalia
Leipalingio.
Tel. 8 692 92108

Išnuomoja
1
kambario
butą trumpalaikei nuomai.
Tel. 8 612 70212

Išsinuomotų
Vyras be žalingų įpročių išsinuomotų butą arba kambarį.
Tel. 8 625 67707
Vyras išsinuomotų kambarį
arba butą. Tel. 8 699 34792

Keičia nekilnojamą turtą
Keičiamas 13 arų sklypas su
naujos statybos namu (be vidaus darbų), esantis prie Viečiūnų, į butą Druskininkuose.
Tel. 8 670 64730

Parduoda įvairius daiktus
Parduodama 3 dalių sekcija
(spinta, komoda ir vitrina) ir 2
lentynos. Tel. 8 678 80644
Parduoda galingą suvirinimo
aparatą su ilgais kabeliais ir
„kreizą“ su obliavimo stalu (trifazį). Tel. 8 670 71386
Parduoda naują skysto kuro
katilą, kūrenamą skystu kuru,
galia – 20 kW. Tel. 8 67071386
Parduoda pianiną „Riga“, atsiimti Neravų g. Tel. 8 618 41136
Parduoda kardanus, oro kompresorius, mechaninį spaustuvą. Tel. 8 682 87568
Parduoda rankinę siuvimo mašiną, 2 lovas, šaldytuvą ir stalą. Tel. 8 682 87568
Parduodamas elektrinis bėgimo takelis „IWALK“, mažai naudotas. Garantija iki
2023 m. vasario mėnesio.
Tel. 8 616 47585
Parduoda naudotą stiklą, matmenys – 80 x 120 , 20 vnt.,
skardinius radiatorius, 6 vnt.,
seno tipo ir naudotus koklius. Matmenys – 20 x 20.
Tel. 8 604 57252

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

Parduodama „Beko“ šaldiklisdėžė, puikios būklės, yra dokumentai ir šaltkalvio spaustuvas. Tel. 8 604 65850

Nuoma

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

Sodų bendrojoje „Dainava“
išnuomojamas sodo namelis.
Kaina – 130 Eur+patarnavimai.
Tel. +370 675 61036
5 asmenų šeima su vaikais
iš Ukrainos ieško 2-3
kambarių buto ar namo dalies
Druskininkuose ar aplink
išsinuomoti. Tel. 8 625 38284

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, sulankstomas
– 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, kaina – po 30 Eur, „Scart“ laidai
– 2 Eur. Skalbimo gelis „Pure
fresh“, 3 l. Tel. 8 686 43600

Įvairios

medienos

rąsteliai,

malkos:

kaladės,

kapo-

Ieško darbo

tos. Pristatome nemokamai.

Moteris, turinti 10 m. valymo

Tel. 8 698 39795

patirties, ieško valytojos dar-

Parduodame alksnines, ber-

bo. Tel. 8 645 25413

žines, pušines kapotas mal-

2 kartus per savaitę gali pri-

kas. Tel. 8 650 20402 ir

žiūrėti sodybas, atvažiuoja.

8 636 76029

Tel. 8 692 44465

Žolinė S ačiūnuosa!
„Kas per Žolinį
nesuaina –
visus metus
biednas būna...“

Parduoda sauskelnes „TENA“,
L dydis, 28 vnt. Kaina – 9 Eur.
Tel. 8 615 18095
Nebrangiai parduodamas moteriškas dviratis – 7 pavarų,
sportinis vyriškas dviratis – 21
pavaros, kalnų dviratis – 21
pavaros, du mergaitiški dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų.
Vaikiška automobilinė kėdutė,
žurnalinis staliukas, pakabinami šviestuvai, sulankstoma
lovelė, televizorius „Philips“ su
priedėliu. Tel. 8 630 87652
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Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Parduoda „Nissan X Trail“,
2007 m., variklis – 2, 2 kub.
m, 100 kW, dyzelis. TA iki
2024-08 m. Kaina – 4000 Eur.
Tel. 8 614 01382

Perka transporto
priemones ir jų dalis

Renginio organizatoriai

STRAČIŪNŲ
bendruomenė

Renginio partneris

Druskininkų savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuras

Pirkčiau seną „Volkswagen
Transporter“ arba kitos markės senesnį geros būklės automobilį. Tel. 8 628 75156
Perka traktoriaus „MTZ 80“
kuro siurblį. Tel. 8 650 48730

Parduoda žemės ūkio
produkciją
Parduoda vasarinius kviečius – 50 kg – 17 Eur, avižas
– 50 kg – 14 Eur. Perkant
didesnį kiekį, galiu atvežti.
Tel. 8 626 05306
Parduodu triušius ir triušieną.
Tel.8 611 45735
Parduoda avižas, žieminius
kvietrugius,
rugius,
kviečius ir lubinus. Gali atvežti.
Tel. 8 672 49828

Parduoda mišką,
medieną, malkas

Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Geopatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821
El. p. infogeoservisas@gmail.com

BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su žeme
arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai. Greitai
įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą.
Tel. 8 605 29188
TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė
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Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt
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