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Naujasis Ratnyčios klebonas Algirdas Šimkus:
„Viešpats mus laimina kasdien, kad mes
taptumėme palaiminimu kitiems“

„Lietuvos draudimas“
tęsia akciją
„Apsaugok mane“:
rugsėjį Druskininkų
savivaldybėje bus
apdrausti
visi moksleiviai
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Druskininkai atsisveikino
su vasara – šėlo
koncertuose, pramogavo
ir kepė grikines babkas

Jau beveik du mėnesius Ratnyčios šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčioje dirba naujas klebonas A. Šimkus / Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Jau beveik du mėnesius
Druskininkų Ratnyčios šv.
Baltramiejaus parapijos bažnyčioje dirba naujas klebonas – buvęs Nacionalinio vėžio instituto Gailestingumo
Motinos koplyčios, Vilniaus
universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės ir Senjorų socialinės
globos namų Šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresės koplyčios kapelionas Algirdas Šimkus.
Kunigas turi ir tarptautinės
patirties – kone dešimtmetį jis dirbo Melburne, Australijoje.
O ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 28-ąją, Ratnyčioje bus
švenčiami šv. Baltramiejaus
atlaidai, po kurių bus jaukus
tikinčiųjų bendruomenės pasibendravimas.
Su naujuoju parapijos klebonu šįkart kalbėjomės apie
jo darbą Ratnyčios bažnyčioje, įgytas patirtis ir tikėjimo
tiesas.
– Savaitgalį švenčiami šv.
Baltramiejaus atlaidai Jums
bus pirmieji naujoje parapijoje. Kuo jie Jums bus ypatingi?
– Tai ir bus ypatingi tuo, kad
bus pirmieji. Tai bus mano susipažinimas su parapija ir parapi-

jiečių susipažinimas su manimi.
Tiesa, per Žolinę jau įvyko, galima sakyti, generalinė atlaidų repeticija: po šventųjų Mišių buvo
atlaidų pyragų ragavimas. Paskanavome, kokių pyragų mūsų
puikiosios parapijietės žada patiekti per šv. Baltramiejaus atlaidus. Man atrodo, viskas pavyko
pačiu geriausiu būdu. Todėl noriu perspėti visus, kas ruošiasi
atvykti į atlaidus, – kelias dienas
iki sekmadienio ribokite maistą,
kad po atlaidų tilptų pyragai...
O kalbant rimtai, tai labai kviesčiau į bažnyčią jau šeštadienį –
nuo septintos valandos čia bus
šlovinimo ir adoracijos vakaras. Tiems, kas norėtų atlikti išpažintį, tai būtų idealiausias laikas. Pradžia – septintą valandą
vakaro, o pabaiga neribojama –
viskas tęsis tiek, kiek reikės.
– Ar daug buvote girdėjęs
apie Ratnyčios parapiją, prieš
čionai atvykdamas?
– Aš čia esu lankęsis prieš
penketą ar šešetą metų. Buvau į svečius užsukęs pas bičiulį kunigą. Buvo pats viduržiemis.
Dalyvavome Mišiose. Buvome
prisirengęs be galo be krašto,
bet per visas Mišias nebuvau tikras, ar iki mišių galo nenukris
ausys ir nosis.
Kadangi Druskininkuose gyvena draugų tėvai, tai čionai pradėjau važinėti nuo kokių dvide-

šimties metų. Ir man tas kraštas
yra truputėlį pažįstamas. O kai
prieš porą metų lankiau bičiulį
vienoje Druskininkų sanatorijoje, bevaikščiodamas po miestą,
nejučiomis pagalvojau, kad čia
yra ta vieta, kurioje aš norėčiau
gyventi. Ir štai – viskas išsipildė,
dabar gyvenu čia.
– Kokia buvo Jūsų pažintis
su Ratnyčios tikinčiaisiais?
– Šiandien yra prasidėjusi tik
aštuntoji mano buvimo čia savaitė. Kelių parapijiečių vardus
jau žinau. Dabar yra mūsų susipažinome pradžia.
– Kartais būna svarbus pirmasis įspūdis, pajautimas...
– Bet ir tam reikia daug laiko.
Aš esu įspėjęs visus – atleiskit,
jeigu klausiu kelis kartus jūsų
vardų, jeigu neprisiminsiu jų iš
karto. Tai yra absoliučiai natūralu ir normalu. Praeina pusmetis ar metai, kol pradedi pažinti žmones. Žinoma, kai kuriuos
veidus įsimeni iš karto, kitiems
reikia daugiau laiko. Bet viskas jau yra prasidėję. Vyksmas
vyksta.
– Kokia buvo Jūsų pirmoji
žinia parapijiečiams?
– Tai buvo jau senokai – beveik prieš 8 savaites. Aš net nepamenu, kokia buvo Evange-

lija, apie ką buvo pamokslas.
Bet viena dalykas įstrigo, ir, manau, tas leitmotyvas lydės ir toliau. Nežinau, per kurias Mišias
– pirmas ar antras – prieš palaiminimą sakiau – Viešpats mus
laimina kasdien, kad mes taptumėme palaiminimu kitiems. Tai
aš galvoju, kad mano programa
minimum ir programa maximum
telpa šitame viename sakinyje.
nukelta į 5

psl.

6 psl.
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Išlydėtos „Ryterna modul Mototourism rally“
Druskininkams atstovausiančios komandos

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius ir mero patarėjas Simonas Kazakevičius susitiko
su druskininkiečiais, dalyvausiančiais komandiniame
nuotykiniame ralyje po visą
Lietuvą „Ryterna modul Mototourism rally“. Į susitikimą
atvykusių komandų atstovams savivaldybės vadovai
palinkėjo sėkmės, ištvermės
ir kuo daugiau gerų įspūdžių,
įteikė simbolinę dovaną – atstovavimo raštus ir Druskininkų vėliavą.
Ralis startuos rugpjūčio 20
dieną, jame Druskininkams atstovaus 3 komandos: Už Druskininkus! ( Artūras Skausmenis,
Arnoldas Vasiliauskas),
Kelių vaiduokliai (Darius Šapoka,
Egidijus Pečiukonis, Danielius
Urmanavičius, Mindaugas Motiejūnas, Tomas Šalaševičius),
Visi Savi (Vitalijus Fedorenka,
Romualda Fedorenkienė, Jonas
Juodžiukynas, Raimundas Nadeika, Jurgita Zubrickaitė, Edgaras Baublys, Saulius Tamu-

levičius, Dovilė Tamulevičienė).
„Ryterna Modul Mototourism
Rally“ (MTR) – tai intelektualus, kultūrinis, pažintinis, nuo
2011 metų organizuojamas mototuristinis ralis, kurio metu dalyviai važiuoja motociklais po
visą Lietuva, aplanko kultūros,
paveldo ir kitas vertingas krašto
vietoves ir už organizatorių pateiktų užduočių įvykdymą gauna taškus. Komanda, surinkusi
daugiausiai taškų, laimi.
Renginys vyksta Baltijos kelio
dienos išvakarėse. Ir tai nėra atsitiktinumas. Būtent ši mintis ir
įkvėpė renginiui pradžią prieš
9-is metus. Tai lyg nauja Baltijos
kelio versija – žmonių, kuriems
rūpi jų kraštas. Tik šį kartą simbolinis susikibimas rankomis
vyksta apjuosiant Lietuvą motociklais ir sukuriant savo Baltijos kelio maršrutą. Jungtis gali
kiekvienas, iš bet kurios Lietuvos vietos. Net nevairuojantys
motociklo gali sėsti į kitą transporto priemonę ir atvykti į vieną
motociklų lankomą objektą, susitikti, gyvai paspausti ranką.

Druskininkiečiams, dalyvausiantiems „Ryterna modul Mototourism rally“, savivaldybės vadovai palinkėjo sėkmės ir įteikė simbolinę dovaną – atstovavimo raštus ir Druskininkų vėliavą / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos.

„Lietuvos draudimas“ tęsia akciją „Apsaugok mane“:
rugsėjį Druskininkų savivaldybėje bus apdrausti
visi moksleiviai

Visą rugsėjo mėnesį Lietuvoje vyks vaikų saugumo keliuose iniciatyva „Apsaugok mane“, kurią inicijuoja didžiausia šalies draudimo bendrovė
„Lietuvos draudimas“ / Organizatorių nuotrauka

Jau 23-čius metus iš eilės
visą rugsėjo mėnesį Lietuvoje
vyks vaikų saugumo keliuose
iniciatyva „Apsaugok mane“,
kurią inicijuoja didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“. Tai reiškia,
kad visi Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų moksleiviai visą rugsėjį nemokamai
yra apdrausti nuo nelaimingų nutikimų kelyje. Drauge
su iniciatoriais, Druskininkų
savivaldybė kviečia kiekvieną gyventoją atkreipti dėmesį į vaikų saugumą ir juo pasirūpinti.
Vaikų saugumas – kiekvieno

gyventojo rankose
„Kiekvienas rugsėjis išsiskiria
intensyvesniu eismu, žmonės
sugrįžta iš atostogų į darbus, o
vaikų, skubančių į mokyklas ar
būrelius – daugėja. Šis rugsėjis
tikrai ne išimtis, todėl jau dabar
raginame visus tėvelius prieš
naujus mokslo metus savo vaikams priminti galbūt ir elementarius, bet dažnai net gyvybiškai
svarbius dalykus: kaip tinkamai
pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam
šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją, kodėl kelyje svarbu nesistumdyti

su draugais, nežiūrėti į telefoną,
dėvėti šalmą važiuojant dviračiu ar paspirtuku ir atidžiai elgtis
šalia kelio bei daug kitų kasdieniškų klausimų. Tai gali padėti
vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą“, – sako Druskininkų savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Lina Černiauskienė.
Įvykių pasitaiko kasmet
„Apsaugok mane“ iniciatorės,
didžiausią ir ilgiausią patirtį turinčios šalies draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ teigimu, per 23-ejus akcijos metus
pavyko atkreipti dėmesį ir didinti

visuomenės atsakomybės jausmą už kiekvieną vaiką kelyje.
„Kasmet visoje šalyje, visą
rugsėjį nemokamai apdraudžiame daugiau nei 300 000 vaikų –
tiek bendrojo ugdymo mokyklų
moksleivių yra šalyje. Ir visiems
jiems visą parą galioja draudimo apsauga. Šios akcijos tikslas – didinti visuomenės dėmesį
vaikų saugumui ir mažinti nelaimių keliuose, kuriose nukenčia
moksleiviai, skaičių.
Pavyzdžiui, per pastaruosius
12 metų, žvelgiant į rugsėjo mėnesius, jau esame nukentėjusiems išmokėję daugiau nei 60
tūkst. eurų. Tai rodo, kad vaikai kasmet patenka į eismo įvykius dėl savo ar vairuotojų neatsargumo. Dažnai į mokyklas
skubantys vaikai yra sužalojami
pėsčiųjų perėjose ar važiuodami dviračiu. Todėl neabejojame,
kad kalbėti apie saugų eismą ir
edukuoti vaikus bei suaugusiuosius reikia nuolatos,“ – pasakoja Druskininkų mieste veikiančio
„Lietuvos draudimo“ skyriaus
vadovė Alma Visockienė.

Nemokamas draudimas galioja automatiškai
Akcijos metu – visą rugsėjį –
kiekvienas šalies moksleivis turi
nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – iki 5 tūkst. eurų.
„Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą
mokslo metų dieną ir galios iki
pat rugsėjo 30 dienos pabaigos.
Dėl to, kad draudimas galiotų,
tėveliams nieko papildomai da-

ryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis, važiuodamas bei vežamas dviračiu,
riedėdamas paspirtuku, šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tiesiog registruokite žalą „Lietuvos
draudimo“ svetainėje arba susisiekite su specialistais trumpuoju telefonu 1828“, – informuoja
„Lietuvos draudimo“ Dzūkijos
skyriaus vadovė A. Visockienė.
Draudimo išmoka išmokama,
nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas.
„Apsaugok mane“ yra seniausia šalyje socialinės atsakomybės iniciatyva, kurią „Lietuvos
draudimas“ pradėjo 2000 metais. Akcijos „Apsaugok mane“
metu šalies vairuotojai skatinami būti itin atidžiais kelyje ir skirti ypatingą dėmesį jauniausiems
eismo dalyviams, po vasaros
atostogų grįžtantiems į miestų
bei miestelių gatves.
Daugiau apie vaikų saugumo keliuose iniciatyvą – https://
www.ld.lt/asmens-draudimas/
apsaugok-mane
Naujausias „Lietuvos draudimo“ prekės ženklo tyrimas
rodo, jog Lietuvos gyventojai jį
laiko pačiu patikimiausiu draudimo prekės ženklu Lietuvoje,
ypatingai daug balų apklaustieji bendrovei skiria už tai, jog ji
objektyviai vertina klientui padarytos žalos nuostolį, paprastai ir sklandžiai jas tvarko bei
greitai sureguliuoja (KOG apklausa, 2021 m. gruodis, 18-74
metų amžiaus Lietuvos gyventojai). Savo draudimą apskritai
bendrovei patiki kas trečias besidraudžiantis šalies pilietis.
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Druskininkuose gerosios
patirties sėmėsi
Uzbekistano sveikatos
priežiūros specialistai

Stalo žaidimų festivalis „PineCon 2022“
Druskininkuose jau šeštą kartą suburs
stalo žaidimų gerbėjus

Paskutinį vasaros savaitgalį stalo žaidimų entuziastai rinksis į Druskininkus, kur vyks jau šeštasis stalo žaidimų festivalis „PineCon 2022“ / Organizatorių nuotrauka

Druskininkuose lankėsi sveikatos priežiūros specialistai iš Uzbekistano / Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka

Praėjusią savaitę Lietuvoje,
o taip pat ir Druskininkuose
lankėsi sveikatos priežiūros
specialistai iš Uzbekistano.
Delegacijos tikslas – susipažinti su Lietuvoje veikiančia
Traumų gydymo sistema nuo
įvykio iki reabilitacijos. Aplankyti Druskininkus jie nusprendė todėl, kad kurortas
turi didžiausią patirtį, čia organizuojamos reabilitacijos
paslaugos Lietuvos gyventojams ir svečiams iš užsienio.

Svečius pasitikęs savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius pristatė Druskininkus, jų istoriją, įgyvendintus
ir planuojamus projektus, sveikatinimo srities aktualijas.
Druskininkų gydyklos vadovas Kęstutis Ramanauskas svečiams papasakojo apie įstaigos
veiklą, čia teikiamas procedūras, ambulatorinės reabilitacijos
paslaugas.
Svečiai taip pat apsilankė
„Eglės sanatorijoje“.

NUARAS
Geriausi namai beglobiams gyvūnams

nuaras
30 metų patirtis

Paskutinį vasaros savaitgalį stalo žaidimų entuziastai rinksis į Druskininkus.
Čia vyks jau šeštasis stalo
žaidimų festivalis „PineCon
2022“. Renginio dalyvių lauks
dvi dienos su stalo ir vaidmenų žaidimais, turnyrais, naujausių žaidimų pristatymais
ir kitomis stalo žaidimų kultūrą populiarinančiomis veiklomis.
Šiais metais „PineCon 2022“
paaiškės garsiųjų stalo žaidimų
„Catan“ ir „Carcassonne“ Lietuvos čempionai – „Brain Games“
rengiamų nacionalinių čempionatų nugalėtojai iškovos teisę atstovauti Lietuvai pasaulio
čempionatuose Maltoje ir Vokietijoje. Registracija į abu čempionatus – www.brain-games.lt
svetainėje.
Šiemetis festivalis pasižymi naujai išleidžiamų lietuviškų stalo žaidimų ir jų prototipų

gausa. Žinodami, kad Lietuvoje yra daug talentingų kūrėjų ir
stalo žaidimų entuziastų, leidykla „Terra Publica“ paskelbė stalo žaidimų prototipų konkursą
„Dust off“, kurio metu tikisi atrasti potencialų 2023 metų bestselerį. Penki įdomiausi žaidimai
jau atrinkti – „PineCon“ festivalyje prototipų kūrėjai pristatys
juos renginio dalyviams, o renginio pabaigoje ir paaiškės pagrindinis konkurso nugalėtojas.
Konvente taip pat bus galima
išbandyti šiais metais pasirodysiančius lietuviškus stalo žaidimus „Marijampolė“ ir „Cheesy
Heist“, savo žaidimus demonstruos klubas „Prototipas“, renginyje taip pat svečiuosis „Rikis“
ir „Manohobis.com“, kurie pakvies susipažinti su naujausiais
stalo žaidimais ir sudalyvauti
turnyruose net ir visiškai naujokus. Sugrįžta praėjusiais metais
didelio populiarumo susilau-

kęs „Klask“ turnyras, o „Žaidimo meistrai“ konventui paruošė
LARPG –„kabinetinį“ vaidmenų
žaidimą su vampyrų tematika.
Renginio dalyviai taip pat galės išmėginti jėgas „Akmens,
popieriaus, žirklių“ turnyre, protmūšyje, vaidmenų žaidimų sesijose, išbandyti sėkmę loterijoje ir kitose veiklose. „PineCon
pasikalbėjimai“ pakvies į diskusiją apie stalo žaidimų kūrimą –
joje dalyvaus ir žinomiausias lietuvių stalo žaidimų kūrėjas Urtis
Šulinskas.
Festivalis nemokamas, išskyrus kai kuriuos turnyrus. Renginys vyks Druskininkų
jaunimo
užimtumo
centre (JUC), renginio programa –
www.pinecon.lt
Renginys iš dalies finansuojamas Druskininkų savivaldybės
kultūros srities projektų finansavimo konkurso lėšomis.

* Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų globa
* Naujų namų paieška
* Vakcinavimas
* Veterinarinės pagalbos suteikimas
* Gyvūnų ženklinimas
* Gaišenų surinkimas
* Kačių kastravimas

Pasiklydo? Radai? Nori priglausti?
Druskininkų savivaldybėje kreipkis:
868629110
NUARAS@ANIMAL.LT
WWW.NUARAS.LT
NUARAS LIETUVA
@NUARASLIETUVA

Padėkite mums
padėti jiems:

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų mokyklos mokslo metus
pasitinka atsinaujinusios
„Karjeros specialistų tinklo vystymas“, pradės dirbti žmonės,
atsakingi už kryptingą mokinių
pasiruošimą ateities studijoms,
darbinei veiklai ir panašiai. Toks
specialistas pilnu etatu dirbs
gimnazijoje, du karjeros konsultanto etatai steigiami Švietimo centre – jie dirbs su visų savivaldybės mokyklų mokiniais:
planuos įdomius susitikimus,
konsultuos mokinius, rengs jaunus žmones karjerai.
D. Brown, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja / Druskininkų savivaldybės
archyvo nuotrauka

Baigiasi vasara, ir jau po savaitės tūkstančiai Druskininkų krašto moksleivių ir pedagogų sugrįš į klases. Galima
pasidžiaugti, kad Druskininkų savivaldybėje moksleivių
skaičius išlieka stabilus, mokyklų vadovai pakankamai
sėkmingai sprendžia pedagogų trūkumo problemas, o
savivaldybė į ugdymo procesą ir materialinę įstaigų bazę
investuoja reikalingas lėšas,
paskutinėmis vasaros dienomis užbaigiami remonto darbai.
Apie artėjančius naujus mokslo metus kalbėjomės su Druskininkų savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėja Diana Brown.
– Kokių naujovių atneš naujieji mokslo metai?
– Didelių naujovių šiemet neplanuojame – tęsiame pradėtus darbus. Smagu, kad numatomos pastebimos ES fondų,
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos mokyklų infrastruktūros gerinimui. Nors nusimato intensyvus darbymetis, bet
džiaugsimės, turėdami galimybių įrengti naujas erdves mokiniams, pagerinti mokytojų darbo sąlygas. Ministerija taip pat
planuoja skirti papildomų lėšų
naujoms švietimo pagalbos
specialistų pareigybėms, nuo
rugsėjo pradedamas projektas

– Gal galite išskirti, kam bus
teikiamas didesnis dėmesys?
– Pastaruosius keletą metų
savivaldybėje, planuojant mokymo lėšas, prioritetas buvo teikiamas modernių mokymo priemonių įsigijimui – mokyklos
pirko išmaniuosius ekranus,
kompiuterius, grafines planšetes. Šios priemonės buvo reikalingos nuotolinio ugdymo organizavimui, neturėjome didelio
pasirinkimo, pandemija įpareigojo priimti atitinkamus sprendimus.
Šiais metais pasitarime su mokyklų vadovais nutarėme, kad
didesnį dėmesį skirsime mokytojų darbo krūvių sudarymui,
kryptingai planuojant pagalbą
mokininiams, sudarant geresnes sąlygas aukštesniems mokinių pasiekimams: atskirais
atvejais klasę skiriant į 2 grupes, planuojant daugiau individualių ir grupinių konsultacijų, prailgintose grupėse dirbant
dalykų ar pradinių klasių mokytojams, derinant mokykloje veikiančių būrelių programas
ar planuojant kitas reikalingas
priemones.
Pernai trijose mūsų savivaldybės mokyklose (Druskininkų
„Ryto“ gimnazijoje, „Atgimimo“
ir „Saulės“ pagrindinėje mokykloje) turėjome išorinį veiklos
vertinimą – ekspertai stebėjo
dalykų pamokas, analizavo dokumentus, susitiko su mokyklų
bendruomenėmis. Tikrai turime
daug kuo pasidžiaugti, tačiau
ir sričių, kurias turime stiprin-

ti. Gavome paruoštas rekomendacijas mokyklų veiklos tobulinimui, šiuo metu mokyklų vadovai
ruošia jų įgyvendinimo planus,
tarėmės, kad savivaldybei bus
pateikti ir mokytojų pasiūlymai,
kokia pagalba reikalinga, kaip,
kartu bendradarbiaudami, galime pasiekti geresnių rezultatų.
– Šį pavasarį Druskininkų
mokyklos turėjo naują iššūkį – organizuoti iš kariaujančios Ukrainos atvykusių vaikų ugdymą. Ar bus naujovių
šioje srityje?
– Mes iš tiesų susidūrėme su
dideliu iššūkiu – nedidelė savivaldybė sulaukė didelio srauto
ukrainiečių mokinių, mūsų mokinių registre atsirado beveik
200 naujų mokinių. Palyginimui
galiu pasakyti, kad seniūnijų
progimnazijose mokosi žymiai
mažiau mokinių. Taigi galime
sakyti, kad per savaitę įsteigėme naują mokyklą. Buvo priimtas sprendimas ukrainiečių mokinių ugdymą organizuoti M. K.
Čiurlionio meno mokyklos patalpose, įdarbinti iš Ukrainos atvykusius pedagogus. Mokiniams
buvo sudarytos sąlygos nemokamai lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus, organizuota
vasaros stovykla, mokytasi lietuvių kalbos.
Manome, kad toks ugdymo
modelis buvo naudingas pirmiausia patiems ukrainiečių
vaikams, jie galėjo bendrauti
gimtąja kalba, tęsti mokymąsi
pagal savo programas. Dėl šio
sprendimo savivaldybės mokyklose ugdymo ritmas nesutriko
– mūsų mokiniai ruošėsi pasiekimų patikrinimams, vyko išorės
vertinimai, mokytojų pamokas
stebėjo auditoriai. Visi patyrėme nemažai streso, taigi pagalvojome, kad ugdymo kokybė
mūsų ir atvykusiems mokiniams
būtų geresnė, renkantis būtent
tą sprendimą.
Tačiau gyvenimas nesustoja,
laikas bėga, nemažai atvykusių
žmonių planuoja likti gyventi Lie-

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas: „Džiaugiuosi, kad ateinančiais
metais planuojamos didelės investicijos į savivaldybės
mokyklas. Pirmiausia, esame tarp 20 savivaldybių, kurios pateko į 1-ąjį „Tūkstantmečių mokyklos“ programos etapą. Tai reiškia, kad trijose mokyklose – Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, „Saulės“ pagrindinėje ir
„Atgimimo“ – mokyklose bus įrengtos modernios laboratorijos, kuriose mokiniai galės įdomiai mokytis, eksperimentuoti. Kitas svarbus programos tikslas – pagerinti mokytojų darbo sąlygas, labiau pritaikant aplinką
jų poreikiams – individualiam, grupiniam darbui su mokiniais, taip pat mokytojų poilsiui. Į šias tris mokyklas
planuojama investuoti daugiau kaip 1,5 mln. Eur.
Lėšos švietimo infrastruktūros gerinimui numatytos
ir Regiono plėtros projektuose numatytas visų penkių
Druskininkų savivaldybės mokyklų pritaikymas universalaus dizaino principams, tai atlieptų įvairių mokinių
poreikius. Taip pat mokyklose bus įrengtos erdvės ir nupirktos reikalingos priemonės, kurios leis
užtikrinti visos dienos mokyklos veiklą. Siekiame, kad mokiniai geriau išnaudotų laiką mokykloje, o
namuose laikas būtų skiriamas poilsiui, pomėgiams ir laisvalaikiui, bendravimui su šeima.
Prie mokyklų materialinės bazės stiprinimo prisideda ir pati savivaldybė – 2022 m. savivaldybės
biudžete buvo skirta daugiau kaip 300 000 Eur mokyklų atnaujinimui, todėl vasarą daugumoje mokyklų buvo vykdomi intensyvūs remonto darbai. Tikiu, kad rugsėjo 1-ąją į mokyklas grįžtantys mokiniai ir mokytojai pastebės ir džiaugsis gražesne, patogesne aplinka, kuri padės visiems kartu
siekti geresnių mokymosi rezultatų“.

tuvoje. Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė rekomendacijas dėl ukrainiečių mokinių
ugdymo 2022-2023 m. m. Turime kalbėti apie naujus sprendimus ir naują ukrainiečių integravimosi etapą. Taigi iš Ukrainos
atvykę mokiniai mokysis visose
savivaldybės mokyklose – skiriant į jas pagal laisvas vietas
bei gyvenamąją vietą.
Smagu, kad dalis pedagogių,
atvykusių iš Ukrainos į Druskininkus, puikiai prisitaikė ir sėkmingai dirbo ir toliau dirbs
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose. Jos dėstys ukrainiečių kalbą ir istoriją, dirbs
mokytojų padėjėjomis tose klasėse, kuriose bus daugiausia
ukrainiečių mokinių.
– Ar bus pokyčių Druskininkų savivaldybės mokyklose?
Teko girdėti, kad kai kuriose
mokykloje bus sustiprintas
sportinis ugdymas.
– Bendra Druskininkų savivaldybės ir Lietuvos krepšinio federacijos iniciatyva planuojama vykdyti aukšto meistriškumo
moterų krepšinio programą 1415 m. merginoms. Šiuo metu
vyksta dalyvių atranka, ir pagal
tai, kiek ir kokio amžiaus bus
merginų, mūsų, kaip savivaldybės, užduotis bus organizuoti
joms kokybišką ugdymo procesą. Jos mokysis pagal specialų grafiką, pritaikytą prie jų treniruočių. Dar nėra nuspręsta,
kur jos mokysis – „Ryto“ gimnazijoje ar „Atgimimo“ mokykloje,
tai priklausys nuo jų amžiaus ir
bendro skaičiaus. Su mokyklų
vadovais šie klausimai aptarti,
ruošiamės keliems galimiems
variantams.
– Kiek moksleivių šiemet
laukiate klasėse?
– Pernai patvirtintos mokyklų
tinklo taisyklės griežtai reglamentuoja mokinių skaičių. Ministrė J. Šiugždinienė akcentuoja, kad ne mažesnė blogybė nei
per mažas mokinių skaičius klasėje yra ir per didelis jų skaičius.
Taigi mokinių registre net techniškai nelieka galimybės įvesti daugiau mokinių nei nustatyta
taisyklėse. Mes skyriuje patiriame nemažai nerimo – visą vasarą, mums bandant skaičiuoti mokinius ir komplektų skaičių,
situacija buvo labai dinamiška,
nuolat keitėsi. Tiesą pasakius,
dar šiandien plaukia prašymai
mokytis mūsų mokyklose iš mokinių, atvykusių iš kitų miestų.
Neprisimename tokio rugpjūčio,
kai iki naujų mokslo metų likus
kiek daugiau nei savaitei, į savivaldybę kiekvieną dieną kreipiamasi su papildomais prašymais
paskirti į mokyklas. Manau, kad
savivaldybės tarybos posėdyje dar gali tekti tikslinti mokyklose komplektuojamų klasių skaičius. Todėl esame labai dėkingi
mokyklų vadovams už supratimą, nes žinome, kad jiems tai
sudaro papildomą darbo krūvį –
komplektuoti klases, dėlioti mokytojų darbo krūvius, planuoti
tvarkaraščius ir panašiai.

– Ar aktuali Druskininkuose mokytojų stygiaus problema?
– Pedagogų trūksta visoje Lietuvoje. Per vasarą mums pavyko rasti didžiąją dalį reikalingų
pedagogų, dabar trūksta anglų
kalbos, chemijos mokytojų, bet
tikimės, kad greitai ir juos surasime. Savivaldybės tarybai teikiamas tarybos sprendimo projektas – padidinti finansavimą
skiriamiems studentams, kurie
mokosi pedagoginės krypties
programose iki 3 tūkst. Eur.
Taip pat planuojama kompensuoti apie 50 proc. vykimo
į darbą išlaidų pagal nustatytą tvarką. Tikimės, kad šie ir kiti
ateityje planuojami sprendimai
dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo padės lengviau spręsti pedagogų stygiaus problemas.
– Kaip sekasi į mūsų miestą
pritraukti naujų mokytojų? Ar
jie noriai čia važiuoja?
– Pavyko rasti keletą naujų
mokytojų, kurie turi pedagoginį išsilavinimą, tačiau anksčiau
mokykloje nebuvo dirbę. Naujų pedagogų bus visose Druskininkų mokyklose.
– Kaip bus organizuojama
popamokinė veikla? Kam skiriami prioritetai?
– Prioritetai – pagalba mokiniams, atsižvelgiant į jų individualius
poreikius,
padedant
pasiekti
geresnių
rezultatų. Sieksime, kad jie mokykloje geriau jaustųsi, padarytų asmeninę pažangą. Būreliai, prailgintos dienos grupės
turi papildyti ugdymo procesą,
nesudaryti vaikams papildomo
krūvio, bet padėti jiems įveikti mokymosi sunkumus, o gabiems vaikams – sudaryti geresnes sąlygas savirealizacijai
mokykloje.
– Ar bus naujovių meno ir
sporto mokyklose?
– Visada yra naujų iniciatyvų
– M. K. Čiurlionio meno mokykla jau keletą metų bendradarbiauja su Viečiūnų progimnazija, šiais metais pradedami
užsiėmimai Leipalingio progimnazijos mokiniams. Meno mokyklos pedagogai vyks į Viečiūnus, Leipalingį ir ten organizuos
užsiėmimus menu besidomintiems moksleiviams. Taip bus
sudaromos lygios galimybės ir
seniūnijų vaikams, kurių tėveliai neturi galimybės juos atvežti
į užsiėmimus mieste.
– Papasakokite, kaip bus organizuojamas
Druskininkų
švietimo ir „Žirmūnų“ profesinio rengimo centrų darbas
moksleiviams, kurie norės
įgyti ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir profesiją.
– Jie mokysis ir mokinių registre bus užregistruoti kaip „Žirmūnų“ centro mokiniai, tačiau
dar bent metus pamokos vyks
Švietimo centro patalpose, vėliau matysim, kokie bus poreikiai.
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Naujasis Ratnyčios klebonas Algirdas Šimkus: „Viešpats mus
laimina kasdien, kad mes taptumėme palaiminimu kitiems“
čioje, atrodo, kad tai buvo prieš
penkis gyvenimus... Ten buvo
daug gerų dalykų. Juk lietuviai visur yra lietuviai – ir Ratnyčioje, ir
Vilniuje, ir Melburne. Turbūt visur yra žmonių, kuriems svarbus
tik, pavyzdžiui, šv. Velykų sekmadienis, o Didysis Velykų Tridienis jiems tarsi tuščias laiko gaišimas...
Kol kas ta australietiška patirtis
dar nesiduoda įvelkama į žodžių
rūbą. Gal turi praeiti daugiau laiko? O gal tą patirtį tiesiog užgožė
darbas ligoninėje?

Per Žolinę, po šventųjų Mišių parapijietės pademonstravo, kokių pyragų
žada patiekti per šv. Baltramiejaus atlaidus / Ievos Dovidauskienės nuotrauka

– Ar, prieš atvykstant į Ratnyčią, Jums teko dirbti kitose parapijose?
– Iš tiesų mano darbinė biografija yra gana trumpa. Po kunigystės šventimų prieš daugiau kaip
dvidešimtmetį pusantrų metų teko
dirbti Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje ir Aušros Vartuose. Vėliau
beveik dešimt metų dirbau Australijoje, iš jos sugrįžęs, beveik
tiek pat laiko dirbau Nacionaliniame vėžio institute. Tuo pat metu
dar Betzatos neįgalių žmonių
bendruomenė, senelių prieglauda, vaikų ligoninė.
– Įgijote neįkainojamos patirties?
– Bet čia yra Dievo dovana. Kaip
sakoma Šventame Rašte: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite, ir
džiaukitės“. Manęs kunigai anksčiau labai gailėjo ir klausė, ko esu
prisidirbęs, kad mane paskyrė į
ligoninę? Sakiau, kad aš pats to
norėjau.
– Ir kokia yra kunigo misija
būtent tose įstaigose, kurias
minėjote? Kartais iš tikrųjų Jūs
turbūt esate tas, kuris daugiausia to tikėjimo ir jėgų suteikia.
Matote ir kūdikius, ir senelius,
esančius vienodai beviltiškose
situacijose...
– Bet tada lygiai taip pat supranti, kad ir jaunas, ir senas, tiek gyvensiantis, tiek mirštantis, yra
Dievo rankose. Kartais per išsiblaškymą mums gali atrodyti, kad mes apie Dievą daug suprantame, daug išmanome, daug
žinome ir esame patys sau labai
nuostabūs Jo akivaizdoje. Bet gyvenimas rodo, kad nuostabumas
– tik Dievo. Ir mes galime tiktai
šauktis Jo pagalbos.
Kai pradėjau dirbti ligoninėje, prasidėjo Gavėnia, atėjo Velykos. Ir štai Didžioji Savaitė, Jėzaus malda ant Alyvų
kalno: „Tėve, jeigu nori, šita taurė pro mane gali praeiti negerta.
Bet tebūnie ne mano, o tavo valia“.
Tada supratau – „ Tėve mūsų“
yra ilgasis maldos variantas, o

Ratnyčios bažnyčioje jau atsirado erdvė vaikams / Ievos Dovidauskienės nuotrauka

trumpasis – „Tėve, tebūna ne
mano, o Tavo valia“...
– Ir tada ateina suvokimas,
kad viskas Viešpaties rankose?
– Tikrai taip. Ir mūsų bėdos kyla
ne dėl to, kad esame kokie nors
niekšai, o to dėl, kad mes bandome Dievui nurodinėti, ką Jis mums
turėtų padaryti. Ir po to, užuot pastebėję, kaip jis mums bandė padėti ir padarė tai daug geriau, nei
mes prašėme, pradedame pykti ir
grūmoti Dangui – esą mums davė
ne tai, kaip mes įsivaizdavome,
ką Dievas turėtų padaryti. Man
atrodo, kad tai yra didžioji mūsų
bėdų dalis.
– Kas Jus atvedė į kunigystę? Kada supratote, kad tai yra
Jūsų kelias?
– Aš manau, kad tas viskas prasidėjo dar maištingoje paauglystėje. Buvau trylikos ar keturiolikos metų, kai Velykų rytą tėvams
pareiškiau, kad į bažnyčią nevažiuosiu, nes ten nieko nesuprantu, man ten nuobodu, be to, smirda. Reikia nepamiršti, kad Mišios
būdavo laikomos anksti ryte ir dar
lotyniškai.
Šiandien man atrodo, kad čia
ir buvo pašaukimo pradžia. Aišku, tąkart kilo baisus „Velykinis“
skandalas, bet Viešpats tą priėmė ir leido man ieškoti savojo kelio tiek, kiek širdis geidė.
Prieš kunigų seminariją beveik
dešimt metų dirbau televizijoje. Tada Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Prisimenu,
popiežiaus atvykimo dieną Katedroje giedojome Mišparus. Tąkart
teko pamatyti Joną Paulių iš labai
arti. Ir tada pagalvojau – tokiu kunigu gal ir aš norėčiau būti.
Ir kitas dalykas. Dar tarybiniais
laikais tokios draugės vis nusiveždavo į Paberžę pas Tėvą Stanislovą. Dažnai ten važinėjome.
Vėlgi Tėvas Stanislovas savo pačia esybe, savo pačiu buvimu
darė nepaprastą įspūdį.
– Kaip jūs įsivaizduojate, koks turėtų būti kunigas ir kaip jums pa-

vyksta tos siekiamybės pasiekti?
– Man labai patiko latvio A. Kalnozolo romano „Mane vadina Kalendorium“ epigrafas: „Dievas ateina pas tave apsimetęs tavo
gyvenimu“. Tai ir yra visa esmė –
reikia gyventi, reikia būti. Reikia
būti su žmonėms, jiems tarnauti.
Aš ir po šiai dienai nemėgstu nei
kunigų, nei pasauliečių, kurie aiškina vieni kitiems, kad reikia eiti į
bažnyčią, eiti išpažinties, kalbėti
rožančių... Ir kartoja daugybę kitų
„Reikia“... Kai manęs paklausia,
ar reikia, atsakau – ne, nereikia.
Nes į Bažnyčią žmogų atsiveda
Dievas, o ne mūsų „Reikia“. Mes
visi esame augimo procese. Mes
visi augame, mus visus Viešpats
augina. Tiktai mes esam skirtinguose supratimo stadijose, turime skirtingų patirčių, esame įvairiuose lygiuose.
Čia yra esmė, ir visai nesvarbu, kad aš Ratnyčios klebonas, o
tamsta laikraščio žurnalistė. Mes
vis tiek esame tos pačios „mokslo
įstaigos“ žmonės. Tik svarbu nepamiršti, kad nesi koks nors ypatingesnis, nereikia susireikšminti,
nes tada bėdos ir prasideda.
– Ar Ratnyčios bažnyčia taip
pat, kaip Druskininkų, bus atvira žmonėms visą dieną?
– Manau, kad bažnyčia yra
mūsų namai, ir ji turi būti atverta žmonėms, kad jie čionai galėtų užsukti tada, kai jiems to reikia.
Neseniai važinėjau po Lazdijų
kraštą, kuris man, kaip žemaičiui
nepažįstamas ir dėl to įdomus.
Deja, bet kai kurių bažnyčių teko
tik rankenas pabučiuot... Žinoma,
galima suprasti, kodėl jos užrakintos – esą aplinkui pilna niekšų, žmogžudžių ir vagių...
O Ratnyčios bažnyčia yra atvira.
Tik kai būna labai karšta, uždarau
duris, kad iki vakaro neprikaistų
ir per Mišias žmonės turėtų kuo
kvėpuoti. Kai oras atvės, taip pat
nelaikysime atvirų durų, bet vidun
žmonės vis tiek galės patekti.
– Kokį įspūdį Jums paliko
darbas Melburne?
– Dabar, mums kalbantis Ratny-

– Ar sunku šiais laikais būti
klebonu? Koks turi būti kunigas, kad pritrauktų į bažnyčią
jaunimo?
– Aš tikrai nematau didelės bėdos, kad jaunimas neina į bažnyčią. Ir mane, vos čia atvykusį,
įspėjo – klebone, pas mus mažai
jaunimo. Bet tai nėra mano siekiamybė. Norės, ateis. Arba ateis,
kai bus vyresni.
Aš nesureikšminčiau jaunimo
buvimo bažnyčioje, kaip kažkokio
ypatingo gėrio. Man svarbu čia
matyti ir daug garbaus amžiaus
žmonių. Manau, kad būtent jiems
reikia skirti daugiau laiko, daugiau
dėmesio ir širdies šilumos. Nors
nenorėčiau skirstyti parapijiečių
pagal jokias amžiaus kategorijas
– visi esame parapijiečiai, bet senoliams norėčiau skirti ypatingesnį dėmesį.
Ir labai džiaugiuosi, kad viena iš
pirmųjų bažnyčioje paminėtų dienų buvo liepos pabaigoje popiežiaus paskelbta Pasaulinė pagyvenusių ir senelių diena. Po jos
man kilo šiokių tokių minčių ir sumanymų ateičiai.
Kaip jau minėjau, mes visi esame toje pačioje Tikėjimo mokykloje, tik gal sėdime skirtinguose
suoluose.
O dėl jaunimo – nenorėčiau, kad
bažnyčia taptų tik pramogų centras. Tikrai ne tokia bažnyčios misija.
– O kokia?
– Mes visi keliaujame Dangun.
Popiežius Pranciškus, kalbėdamas vienoje savo katechezėje apie senuomenę, sakė: „Mūsų
gyvenimas šioje žemėje yra nelyginant žmogaus sprendimas
tapti vienuoliu. Jam tenka praeiti noviciatą – „naujokyną“, pereiti
paruošiamąjį laikotarpį. Taigi gyvenimas žemėje ir yra mūsų noviciatas – mes ruošiamės Dangui.
O bažnyčios misija yra, manding,
tai priminti ir padėti žmogui atpažinti Amžinojo gyvenimo ženklus. Ir dar popiežius Pranciškus
sako, kad laimė yra duona, kurią
mes valgome kartu. Todėl svarbi
ir bendrystė bažnyčioje, prisimenant, kad esame kartu su Kristumi – per Jį, su Juo ir Jame.
– Ratnyčios bažnyčioje veikia
ir „Džiugučių“ bendruomenė.
– Tai yra mūsų parapijos dalis,
dar nelabai spėjau su jais susipažinti, nes čia esu dar tik 8 savaites. Puiku, kad jie yra. Labai gerai, kad yra žmonių, kurie rūpinasi
vaikų laisvalaikiu ir užimtumu. Labai džiaugiuosi „Džiugučiais“, bet
lygiai taip pat džiaugiuosi kiekvienu parapijos žmogumi, kurį pa-

matau bažnyčioje sekmadieniais
per Mišias arba bet kurią kitą savaitės dieną. Džiaugiuosi ir tais,
kurie ateina bent jau Krikšto pažymėjimo. Tai jau yra proga bent
kelių minučių gyvam kontaktui.
– Kiekvienas žmogus, atėjęs
dirbti į naują vietą, turi planų,
žada naujovių. Kokie būtų Jūsų
planai? Kiek teko girdėti, Ratnyčios bažnyčioje jau atsirado
erdvė vaikams, bibliotekėlė...
– Iš tikrųjų aš čia niekuo dėtas.
Parapijiečiai paklausė – ką mes
darysime su vaikais ir kaip juos
užimsime per Šv. Mišias? Gal
reikėtų jiems įrengti kokį kampelį bažnyčioje, vaikišką erdvę? Pasakiau, kad kol kas galime nusipirkti kilimą ir padėti ką nors tokio,
kad mažieji galėtų piešti, spalvinti, žaisti ir turėtų savo kampelį. Kadangi yra didelė erdvė tarp
altoriaus ir pirmosios suolų eilės,
kampelis vaikams skirtas būtent
ten. Mano nuopelno čia nėra absoliučiai jokio – tik leidau parapijiečiams pasirūpinti savo vaikais.
Gal galėjau neleisti, bet manęs
vaikai bažnyčioje niekada nenervino. Niekada nebandžiau jų auklėti ar barti. Prieš nieką negalima
kelti balso, juolab – rėkti. Net ant
šuns negalima kelti balso.
Aš buvau labai teisingai auklėjamas. Esu kilęs iš kaimo. Ir kartą
nemenkai gavau lupti. Nepamenu, kaip mūsų karvė tąsyk atsidūrė burokų darže, juos trypė ir
ėdė. Man buvo liepta ją iš ten išvaryti. O aš pagaliu apvanojau jai
šonus „už blogus darbus“. Mama
viską stebėjo. Ir po to pats nuo jos
gavau lupti. Mama sakė: „Čia ne
bausmė tau, o kad žinotum, kad
karvei irgi skauda.“
O kalbant apie planus, juokauju:
„Kadangi parapija yra šv. Baltramiejaus, tai reikia gyventi ir dirbti
taip, kad parapijiečiai gyvam kailio nenudirtų...“ Kaip manote, kas
yra tikrasis klebonas šioje parapijoje? Jėzus Kristus. O mes čia
esame tik indeliai ir įrankėliai. Ir
turime daryti viską, ką išgalime.
– Ar reikėtų tikėtis „revoliucijų“?
– „Revoliucijų“ visada riekia tikėtis. Ir jas mes turime daryti kasdien. G. Čestertonas labai gražiai
apie tai rašė: „Mes turime kelti revoliucijas, nes, norint, kad baltas
namas išliktų baltas, mes jį turime
nuolat perdažyti baltais dažais
„perdažyti“ – reiškia daryti „revoliucijas“...
Ir mes turime kelti „revoliucijas“. Tik ne parapijoje, o nuosavoje širdyje. Kad išliktumėme krikščionimis, išliktumėme žmonėmis,
būtume pakantūs ir geri vieni kitiems. Kad neužrūstėtumėme nei
kaimynų katino, nei Viešpaties
Dievo.
– Ko palinkėtumėte žmonėms, kurie sekmadienį ateis į
Šv. Baltramiejaus atlaidus, kuriais yra garsi Ratnyčios parapijos bažnyčia?
– Prašykime, kad Viešpats atleistų mums mūsų netobulumus.
Prašykime, kad mus palaimintų,
kad mes galėtumėme būti palaiminimu kitiems.
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Druskininkai atsisveikino su vasara – šėlo koncertuose,
pramogavo ir kepė grikines babkas

Atsisveikinimo su vasara šventėje „Vasaros aidai“ druskininkiečiai ir kurorto svečiai turėjo puikią galimybę dar kartą pasidžiaugti vasaros teikiamais malonumais, dalyvavo kulinariniame festivalyje „Grikio kelias: vakar ir šiandien“, koncertuose /
Roberto Kisieliaus nuotraukos

Nors Druskininkai yra visais metų laikais veikiantis
kurortas, tačiau vasarą čia
ypač daug renginių ir pramogų. Praėjusį savaitgalį Druskininkuose surengta tradicinė atsisveikinimo su vasara
šventė „Vasaros aidai“, kurioje druskininkiečiai ir kurorto svečiai turėjo puikią galimybę dar kartą pasidžiaugti
vasaros teikiamais malonumais. Per tris šventės dienas
įvairiose kurorto erdvėse organizuota gausybė koncertų,
atrakcijų, kūrybinių dirbtuvių, konkursų, festivalių, sukvietusių minias žmonių iš visos Lietuvos.
Varžėsi dešimt kepėjų
Šeštadienį Druskininkų pramogų aikštė ir Vilniaus alėja pakvipo šviežiais kepiniais – jau
trečią kartą čia surengtos vienintelės Lietuvoje tokio formato dzūkiškų grikinių babkų, paprasčiau tariant – pyragų iš
grikių, kepimo varžytuvės – kulinarinis festivalis „Grikio kelias:
vakar ir šiandien“.
Dzūkai didžiuojasi šiuo nepaprastu krašto kulinariniu paveldu, saugo jo paslaptis ir receptus, o gamybos subtilybes
perduoda iš lūpų į lūpas šeimos
nariams. Grikines babkas pagal
autentiškus, iš mamų ir močiučių perimtus receptus kepė dešimt kepėjų iš įvairių Dzūkijos
krašto vietovių – Druskininkų,

Leipalingio, Kibyšių, Marcinkonių ir kitur.
Kepėjai varžėsi dviejose kategorijose – saldžios grikinės
babkos ir grikinės babkos su lašinukais. Iš anksto namuose iškeptas tradicines grikines babkas komisijai vertinti pateikė
druskininkietė Lina Balčiūnienė, tautodailininkė, meno kūrėja iš Druskininkų Diana Lukošiūnaitė, praėjusiais metais
laimėjusi slauniausios kepėjos vardą saldžios babkos kepimo kategorijoje, Kibyšių kultūros centro vadovas Tautvydas
Prieskienis, Janina Prieskienienė iš Kibyšių, druskininkietė,
folkloro ansamblio „Stadałėłė“
narė Marija Liaukevičienė, pernai laimėjusi slauniausios kepėjos vardą babkos su spirgučiais
kepimo kategorijoje, Laima Ražienė iš Viečiūnų, folkloro ansamblio „Serbenta“ narė iš Leipalingio Lionė Žilionienė bei iš
Marcinkonių atvykusios Jurgita
Liuolienė, Rūta Cerebiejienė ir
Lina Černiauskienė.
Vertino autoritetinga komisija
Komisija, vertinusi kepinius,
šįmet ypač buvo autoritetinga ir
išmananti skonį: Stasė Kvaraciejienė, babkas ragaujanti jau
per 70 metų ir menanti senąjį, tikrąjį mamos keptos babkos
skonį, restorano „Velvetti“ šefė
ir savininkė Snieguolė Žižienė
ir kulinarinių potyrių entuzias-

tė, išskirtinių kelionių organizatorė Lilijana Steponovienė, 30
metų dirbanti svetingumo versle ir penkerius metus priklausanti Lietuvos gurmanų gildijai.
Visos babkos buvo numeruotos
– niekas nežinojo, kuri yra kurio
kepėjo, tad objektyvumas buvo
garantuotas. Komisija vertino
recepto autentiškumą, ruošimo
būdą ir skonį.
Visą valandą kepėjai, žiūrovams stebint, mušė ir plakė kiaušinius, čirškino spirgus,
pjaustė ir kepino svogūnus,
maišė grietinę, sijojo miltus –
vienas viso grūdo grikinius iš
parduotuvės, kitas – paties maltus, su daugiau grikinių lukštų,
kad tamsesnė būtų. Renginį vedusi Marcinkonių kultūros centro direktorė, Margionių klojimo
teatro vadovė Rimutė Avižinienė surengė parodomąjį babkos
maišymą, tad žiūrovai iš arti turėjo progą stebėti visą ruošimo
procesą – nuo pradžios iki pabaigos. Kepėjai buvo smagiai
nusiteikę, su žiūrovais dalijosi
savo receptais, laidė sąmojus,
dzūkiškai šmaikštavo, net ir dainą užtraukė. Juk gera nuotaika,
lyg kokie užkalbėjimai, tiesiog
būtini, kad tešla būtų puri ir babka gerai iškiltų.
Ragavo garuojančias babkas
Sumaišytas babkas kepėjai
pašovė į unikalią restorano „Velvetti“ malkomis kūrenamą lauko

krosnį. Iškeptas, dar šiltutėles,
garuojančias ir tiesiog tirpstančias burnoje skanavo žiūrovai,
negailėję liaupsių ir pagyrų kepėjams.
Skaniausią saldžią babką, kuri
anksčiau dažniausiai būdavo
kepama tik šventiniam stalui,
vienbalsiu komisijos nutarimu
iškepė J. Liuolienė iš Marcinkonių. Miltus pyragui ji sakė sijojanti net du kartus, o kai nori iškepti tamsesnę, deda daugiau
grikinių lukštų. Be to, anot jos,
tik tikroje, malkomis kūrenamoje molinėje krosnyje kepama
babka įgauna išskirtinį ir raiškų
aromatą.
Gardžiausia nesaldžia babka
komisija pripažino renginio organizatorės L. Balčiūnienės iškeptą babką. Lina sakė, kad
kepimo tradicijų neturi, receptą nukopijavo iš jos pačios vadovaujamo folkloro ansamblio
„Stadałėłė“ moteriškių, tik savaip patobulino – kartais prideda kanapių, o šįkart vietoj lašinukų paspirgino šoninę. Ir štai
– jos babka tapo nugalėtoja!
Abi nugalėtojos buvo apdovanotos specialiai šiam renginiui
meno kūrėjo Gintauto Akstino
sukurtais medaliais.
Kvietė į gausybę renginių
„Vasaros aidų“ šventės rengėjai pasirūpino, kad čia sau malonų užsiėmimą ar pramogą surastų skirtingų skonių žmonės.
Aktyviai gyvenantiems šven-

tės dalyviams buvo pasiūlytos
orientacinės kelionės dviračiais,
žygiai pėsčiomis į Švendubrę,
ekskursijos po Druskininkus.
Šventės programoje buvo
gausybė koncertų įvairių žanrų muzikos mėgėjams. Skambėjo festivalio „Muzika be sienų“ koncertas, galima buvo
pasiklausyti neįgaliųjų orkestro
„Spalvų muzika“, Lietuvoje gyvenančių Ukrainos atlikėjų pasirodymų.
Klasikinės muzikos mėgėjai
klausėsi festivalio „Druskininkų
vasara su M. K. Čiurlioniu“ koncerto Druskininkų bažnyčioje,
kurį surengė ansamblis iš Berlyno „OrgaVoce“.
Šeštadienio vakarą Pramogų
aikštėje tūkstantinė minia šoko
ir dainavo kartu su Inga Jankauskaite, Jurijumi Veklenko ir
Karolina Rastenyte.
Sekmadienį Vijūnėlės parke
organizuotos aitvarų gamybos
ir laidymo dirbtuvės, o Nemuno
krantinėje – kūrybinių edukacijų
užsiėmimai. Vaikams didžiausią
įspūdį padarė Didysis putų šou,
sutraukęs gausybę jaunųjų pramogautojų.
Vasara eina į pabaigą, tačiau
pramogos ir renginiai Druskininkuose tęsis visus metus.
Parengė Laimutis Genys
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„Eglės sanatorijos“ jubiliejus švenčiamas su visais kada nors
sanatorijoje dirbusiais egliečiais

Tikrąją „Eglės sanatorijos“ gimtadienio dieną jubiliejinis gimtadienis buvo švenčiamas su esamais ir buvusiais darbuotojais Druskininkuose / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Dvi datos – 1972-ieji ir 2022ieji – šiais metais yra itin
svarbios „Eglės sanatorijai“,
nes jos žymi lygiai 50 metų
nueito sanatorijos veiklos
kelio atkarpą. „50 metų atrodo ir daug, ir mažai. Per šį
laiką sanatorijoje padirbėjo
apie kelias dešimtis tūkstančių darbuotojų, kurie aptarnavo daugiau kaip 1 milijoną
200 tūkstančių klientų. Sanatorija, kuri 1972 metais prasidėjo nuo kelių korpusų, nuolat keitėsi, augo, išsiplėtė
Druskininkuose bei Birštone. Per šį laiką keitėsi daug
kas – santvarkos, technologijos, savininkai, tačiau nesikeitė viena – misija padėti
žmonėms susigrąžinti, sustiprinti ir išsaugoti sveikatą. Ši šventė yra mūsų visų
– kada nors sanatorijoje dirbusių ir dirbančių egliečių“,
− jubiliejinės šventės metu
sakė „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras
Salda.

„Eglės sanatorija“, dėkodama visiems šiuos 50 metų buvusiems ir esantiems kartu,
jubiliejų. minės visus metus,
pripildydama juos maloniais
įvykiais, renginiais, staigmenomis ir dovanomis visiems, buvusiems su sanatorija pastarąjį
pusšimtį metų.
Tikrąją „Eglės sanatorijos“
gimtadienio dieną jubiliejinis
gimtadienis buvo švenčiamas
su esamais ir buvusiais darbuotojais Druskininkuose, prie
sanatorijos plytinčio tvenkinio
– irstantis baidarėmis, vaikštant kojūkais, šaudant iš lanko, fotografuojantis momentiniu fotoaparatu, keliantis oro
balionu, klausant koncerto, ragaujant skaniausių patiekalų ir
tiesiog bendraujant su seniai ar
visai nesenai matytais žmonėmis, dalijantis prisiminimais, istorijomis ir įspūdžiais iš bendrų
darbų bei veiklų „Eglės sanatorijoje“.
Birželio pirmąją savaitę paminėti gražųjį jubiliejų buvo pa-

kviesti valstybės ir savivaldybių atstovai, daugybė partnerių
iš Lietuvos, Vokietijos, Izraelio ir Latvijos, kolegos ir bičiuliai iš universitetų, kolegijų, sanatorijų, reabilitacijos klinikų,
žiniasklaidos ir verslo atstovai, socialiniai partneriai. „Dėkodami visiems, kurie patarimais, pastabomis, palaikymu ir
sveika konkurencija mums kasdien neleidžia užmigti ant laurų ir skatina tobulėti, suvokiame, kad mums, šiandieniniams
egliečiams, tenka užduotis sukurti tokią ateities „Eglės sanatoriją“, kuria po 50-ies metų
kažkas didžiuotųsi taip, kaip
šiandien ja didžiuojamės mes,
egliečiai“, – šventėje kalbėjo
generalinis direktorius A. Salda.
Sukurtas dokumentinis filmas
Įdomi, turtinga, vingiuota ir
nenuspėjama, pilna iššūkių ir
nuolat besikeičianti visus 50
metų buvo „Eglės sanatori-

Kartą eglietis – visada eglietis!
„Eglės sanatorijoje“ sakome, kad buvusių egliečių nebūna. Švęsdama 50-ąjį jubiliejų,
„Eglės sanatorija“ dėkoja visiems kada nors dirbusiems sanatorijoje „Egliečiams“ ir dovanoja kvietimą apsilankyti baseinų ir pirčių komplekse „Comfort“ Druskininkuose arba
Birštone.
Tereikia tik užpildyti anketą, pateikiant esminę informaciją – vardą ir pavardę, kuriame mieste, padalinyje, pažymėti, daugmaž kelintais metais dirbote „Eglės sanatorijoje“
ir per 10 d. d. elektroniniu paštu gausite dovanų kuponą apsilankymui baseinų ir pirčių
komplekse. Anketą galite rasti https://bit.ly/eglietis
Laukiame jūsų!

ja“ sudėta į specialiai jubiliejaus proga sukurtą dokumentinį filmą „Eglės sanatorijai“ – 50
metų!“. Visą sanatorijos istoriją nuo pat jos pradžios iki šių
dienų, keičiantis laikmečiams,
požiūriams ir technologijoms,
atsiminimų pasakojimais atgaivina buvę sanatorijos vadovai, čia dirbę ir dirbantys darbuotojai, ilgamečiai klientai, o
vaizdais ji atgyja, stebint filmui
prikeltas daugybę archyvinių
vaizdo įrašų ir nuotraukų.
Tai, kiek rizikingų, dramatiškų, esminius sprendimus vertusių priimti situacijų ir kiek dviprasmiškų, komiškų ir šiandien
sunkiai suvokiamų arba juoką
bei nuostabą keliančių situacijų patirta ir išgyventa, jau galima išvysti 45 min. trukmės dokumentiniame filme.
Norite susipažinti su didžiausios sanatorijos Baltijos šalyse
„Eglės sanatorijos“ kūrimosi istorijos vingiais? Ieškokite filmo
„Youtube“ kanale.
Išleistas meno albumas
„Eglės sanatorija“ nuo pat jos
įkūrimo pradžios pabrėžė glaudų ryšį tarp sveikatos ir meno,
suvokimą, kad ne vien gydomosios procedūros ir supanti
gamta sveikatina žmogų. Didelę reikšmę asmens savijautai
turi ir meno galia, estetinis pasitenkinimas bei turiningai leidžiamas laikas. Per 50 gyvavimo metų, sanatorija sukaupė

solidžią meno kūrinių kolekciją,
kuri puošia sanatorijos interjerą
bei eksterjerą. Šia gražia proga
pirmą kartą sanatorijos istorijoje yra išleidžiamas meno albumas „Meno kūriniai „Eglės sanatorijoje“, kuriame pristatomi
išskirtiniai Lietuvos dailės klasikų kūriniai ir antrą dešimtmetį
organizuojamų tarptautinių tapybos plenerų dalyvių – didžiųjų menininkų – darbai – organiškai į sanatorijos architektūrą
ir įvairias erdves įsilieję keraminiai pano, dekoratyvinės skulptūros, vitražai, grafikos lakštai
ir paveikslai.
Šiuo metu sanatorijoje vyksta jau XII-asis tarptautinis tapybos pleneras. Rugpjūčio 26 d.
11 val. stiklinėje galerijoje rengiamas plenero dalyvių parodos atidarymas. Ekspozicijoje
bus galima pamatyti viso plenero metu gimusius menininkų
darbus, vėliau liekančius puošti sanatoriją ir džiuginti lankytojų širdis.

Užsakymo Nr. MDR-369-01
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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.

Gerbiami kompensacinės
technikos priemonių (vaikštynių,
lauko vaikštynių, vaikštynių su 4
ratukais, vaikštynių su staliuku,
neįgaliojo vežimėlių) turėtojai,
susiduriame su kompensacinės technikos priemonių trūkumu. Todėl prašome žmonių, kurie yra gavę kompensacinės technikos priemones iš Druskininkų savivaldybės
Socialinių paslaugų centro, tačiau jomis NESINAUDOJA,
grąžinti jas į Centrą, kad kiti žmonės, sergantys sunkiomis ligomis, turėtų galimybę jomis pasinaudoti.
Nuoširdžiai dėkojame!
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centras

DĖMESIO!
VYKS KARIŲ LAUKO TAKTIKOS
PRATYBOS!
2022 M. RUGPJŪČIO 27-28 DIENOMIS
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Dainavos apygardos
1-osios rinktinės 109
(Druskininkų) kuopos kariai vykdys
nepertraukiamas lauko taktikos
pratybas
GRŪTO, ŽIOGELIŲ, UTIEKOS IR
KRUŠONIŲ KAIMŲ APYLINKĖSE
Užduotys bus vykdomos ir civilinėse
teritorijose, kurių naudojimas pratybų tikslais
iš anksto suderintas su valdžios institucijomis
ir savininkais. Bus naudojami imitaciniai
šaudmenys, keliais judės karinis transportas
šviesiu ir tamsiu paros metu. Prašome
gyventojų išlikti ramiais, elgtis atsakingai.

Savaitraščio Nr. 369
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Druskininkų PSPC kolektyvas į pensiją išleido ilgametę šeimos
gydytoją Reginą Žeimienę

Pirmadienį Druskininkų PSPC kolektyvas į pensiją išlydėjo ilgametę šeimos gydytoją R. Žeimienę (centre), šioje įstaigoje išdirbusią net 48 metus
/ Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

Pirmadienį
Druskininkų
PSPC kolektyvas į pensiją išleido ilgametę šeimos
gydytoją Reginą Žeimienę,
šioje įstaigoje išdirbusią net
48 metus.
Visų druskininkiečių gerbiama ir mylima gydytoja ilgus
metus rūpinosi Druskininkų
krašto mažaisiais pacientais,
vėliau dirbo šeimos gydytoja

VšĮ Druskininkų PSPC direktorė Eglė Matienė padėkojo ilgametei darbuotojai už
nuoširdų, profesionalų darbą,
palinkėjo jai sveikatos, gerų
naujų patirčių ir kuo daugiau
laiko skirti sau bei savo pomėgiams.
Už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą, prasmingas
iniciatyvas, pagalbą ir nuošir-

dų rūpestį pacientais R. Žeimienei įteikta padėka.
Gydytoją R. Žeimienę pakeis
Viktorija Gražulienė, kuri medicinos studijas pabaigė Lietuvos sveikatos mokslų universitete, dalį studijų studijavo
Liublianos universitete, Slovėnijoje. Ji dalyvavo aktyvioje studentų veikloje, tarptautiniuose mainuose.

Gydytoją R. Žeimienę pakeitė V. Gražulienė / Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

Pabaigusi medicinos studijas, Viktorija pasirinko šeimos gydytojos specializaciją.
Dabar ji yra Lietuvos šeimos
gydytojų kolegijos, Europos
jaunųjų šeimos gydytojų asociacijos narė, Lietuvos atstovė.
V. Gražulienės mokslinio ir
praktinio darbo sritys – vaikų ir
suaugusiųjų sveikata, lyderys-

tė sveikatos priežiūroje.
Gydytoja nuolat tobulėja ir
dalyvauja įvairiose konferencijose, organizuojamose ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje,
domisi mokslo naujovėmis. Ji
taip pat yra parašiusi mokslo
publikacijų bei straipsnių.
Druskininkų PSPC
informacija
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UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus
Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur.
Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu
info@akvavita.lt

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai.

Išnuomojamos autoserviso dirbtuvės su pilna įranga.
Tel. 8 687 98911
SODO DARBAI: vejos, aukštos žolės pjovimas, gyvatvorių
karpymas, medžių genėjimas, kelmų iškasimas, šakų ir kitų
atliekų išvežimas. Tel. 8 634 90539.

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
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
nuolatiniam darbui ieško kelių priežiūros darbininko,
vairuotojo (kategorijos C, CE)
ir mechanizatoriaus-ekskavatorininko.
Dėl išsamesnės informacijos skambinkite
tel. (8 313) 51405

Tel. 8 636 60454

UAB „MINOLGA“ kolektyvas kviečia prisijungti
virėjas (-us) ir virėjos padėjėjas (-us) dirbti mokyklų
valgyklose. Kreiptis tel. 8 659 59994

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

Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius
sanatorijos „Belorus“ baseine. Tel. 8 625 67707
UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia prisijungti
prie laiptinių valymo komandos!
Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 800 eurų iki mokesčių po
bandomojo laikotarpio.

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

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
Transporto įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų darbui
Lietuva-Vokietija-Lietuva ir Lietuva-Čekija-Slovakija-Lietuva.
Tel. 8 677 71255

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

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

Slaugytojo-padėjėjo pažymėjimą, kodas – 1503 G,
Nr. 023699 laikyti negaliojančiu.

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
Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.
Tel. 8 625 71804

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
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

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

Greitai ir optimalia kaina atvežame įvairaus grunto
duobėtiems ir nelygiems sklypams pakelti ir išlyginti.
Tel. +370 628 75156

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887

Atliekami vidaus
apdailos darbai.
Tel. 8 676 01689

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

AKCIJA -25 %

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose

Žinai, kas
tinka tavo
organizmui?

•
•
•
•
•
•

EUROIMMUN maisto
netoleravimo tyrimai

Kainos nuo

86 €

DRUSKININKAI
M. K. Čiurlionio g. 65
T. Kosciuškos g. 12
Akcija galioja iki rugsėjo 30 d.
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

BRANGIAI perkame
mišką visoje Lietuvoje.
Su žeme arba
išsikirtimui. Gali būti
bendrasavininkai. Greitai
įvertiname ir pasiūlome
geriausią kainą.
Tel. 8 605 29188

•
•

Darbo pobūdis:
Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų
išmanymas.
Gebėjimas dirbti savarankiškai.
Atsakingumas, kruopštumas, orientacija į kokybę, švaros
laikymasis.
B kategorija.
Priimtume ir pagalbinį darbuotoją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369
UAB „Renka“ siūlo darbą patyrusiems tolimųjų reisų
vairuotojams (vadyba lietuvių kalba)

Ieškome:
VAIRUOTOJO-EKSPEDITORIAUS (DARBUI SU PUSPRIEKABE C,E
kategorija)

Darbo aprašymas:
-reisai: Vokietija-Olandija-Belgija-Prancūzija-Italija
-darbas kadencijomis
-bazė Vokietijoje
-atlyginimas 95-100 Eur už kalendorinę dieną. Mokama du kartus per mėnesį

Jeigu susidomėjote, prašome skambinti
telefonu +370 673 22533 ir suteiksime daugiau informacijos.
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RENGINIAI
Rugpjūčio 26 d. 16 val.
Viešojoje bibliotekoje (V.
Kudirkos g. 13) – animacinio
filmo vaikams „Riešutėlių
filmas“ ukrainiečių kalba
peržiūra
Rugpjūčio
27-28
d.
Druskininkų
jaunimo
užimtumo centre (JUC),
Veisiejų g. 1 – stalo žaidimų
festivalis „PineCon 2022“,
7. Daugiau informacijos –
www.pinecon.lt
Rugpjūčio 27 d. 11 val.
prie Druskonio ežero vyks
krepšinio turnyras Sigitui
Šimkūnui atminti
„FORTEPIJONINĖS
MUZIKOS VASARA
DRUSKININKUOSE“
(M. K. Čiurlionio namųmuziejaus sode (M. K.
Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 24 d. 19 val. –
Motiejaus Bazaro koncertas
(mokamas)
Rugpjūčio 27 d. 18
val. – Elžbietos Liepos
Dvarionaitės
koncertas
(mokamas)
Rugpjūčio 31 d. 19 val. –
Andriaus Vasiliausko koncertas (mokamas)

PARODOS
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) – Rasos
Balčiūtės keramikos paroda
„Ieškojimai – matymai –
radimai“ ir bendra tapybos
ant šilko paroda „Šilko fiesta“
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“

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

Iki spalio 12 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g.
9) bus eksponuojama tarptautinio tapytojų plenero
„Šlavantas“ paroda
Druskininkų
miesto
muziejuje
(M.
K.
Čiurlionio g. 59) veikia
Gražinos
AleknavičiūtėsKuprevičienės apžvalginė
paroda „Odos paveikslai“
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) veikia
paroda „Dabar vadinuosi
A. J. Stankevičiumi“. Julijono Algimanto StankausStankevičiaus (1933-2002)
piešiniai. Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinys“

PADĖKA
Tu anapus jau laimės,anapus jau skausmo
ir anapus dienos ir nakties...
Už profesionalumą, jautrumą bei rūpestį, gydant
mano vyrą Alfredą Kisielių, nuoširdžiai dėkoju
ligoninės Kardiologijos skyriaus vedėjai Nijolei
Šavelskienei bei visam jos vadovaujamam
personalui.
Ačiū buvusiems sanatorijos „Belorus“ maisto
padalinio darbuotojams bei ypač valgyklos vedėjai
Galinai Bekiš, visiems draugams, artimiesiems,
Ratnyčios bažnyčios klebonui, laidojimo namams
„Nutrūkusi styga“, giesmininkams Onutei ir Romui
ir visiems, užjautusiems ir palaikiusiems mane šią
skausmingiausią gyvenimo valandą.
Anelė Kisielienė

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam
Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Jurgitą Sinkevičienę.
UAB „Draugystės sanatorija” darbuotojai
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam
Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Irmą Kalantienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
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2022.08.26 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 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. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Nekasdienė duona.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. Vasaros lyga.
22:15 Greiti ir įsiutę 8.
00:30 Premjera. Apie kūną ir sielą.
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 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Krepšinio namai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 PREMJERA. „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA. DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. „Aplink pasaulį per
80 dienų“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS.
„Deadpool 2“.
23:40 „Praeities šešėliai“.
02:10 „Kietas riešutėlis 4.0“.
04:50 „Elementaru“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. Pono Byno
atostogos.
22:45 Tamsiausia valanda.
00:30 Laukinės aistros.
02:35 Išdidžioji Merė.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.14 Programa
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Pokalbiai prie jūros.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.05 „Kelias turtų link“.
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.
16.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Klausimėlis.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Laukinis“.

00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės.
03.00 „Kelias turtų link“.
03.55 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
04.35 „Reali mistika“.
06:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
23:55 Pasitikėjimas.
01:45 „Tie, kurie žudo“.

2022.08.27 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 7 Kauno dienos.
06:30 Draugiška Lietuva.
07:30 Nekasdienė duona.
08:30 Mes iš Ukrainos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Madagaskaro gamtos slėpiniai.
Lemūrų salos legendos.
12:45 Žavūs ir pražūtingi.
13:40 Komisaras Montalbanas. Šviesos ašmenys.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žmogus, kurio neįstengė nužudyti Putinas.
18:15 Kelionių atvirukai.
18:30 Žinios.
19:00 Vakaras su Adele. Išskirtinis koncertas ir pokalbis su Oprah Winfrey.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Stok! Arba mano mama šaus.
23:55 Tėvai vieni namuose. Vinteriai.
01:25 Greiti ir įsiutę 8.
03:40 Gyvenk kaip galima švariau.
04:10 Komisaras Montalbanas. Šviesos ašmenys.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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“.
13:50 „Kieta palyda“.
16:00 „Šimto žingsnių kelionė“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės.
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. „Įniršis“.
00:20 „Panikos ataka“.
02:30 „Išpirka - milijardas“.
04:45 „Elementaru“.
06:30 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI. Pabėgimas iš
Žemės planetos.
11:25 Vėžliukai nindzės.
13:25 Dirbtinis intelektas.
16:20 Tai kur po velnių tie Morganai?
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Dingęs princas.
21:30 Pikseliai.
23:35 Starskis ir Hečas.
01:35 Pono Byno atostogos.

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 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios.
18.30 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2021“. N-7.
19.00 „Laumės juosta 2022“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gimę būti stipriais “.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Laumės juosta 2022“.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Misija - vasara.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas.
06:40 „Kova už būvį“.
07:50 „Pričiupom!“.
08:50 „Varom!“.
09:20 „Neįtikėtini gyvūnai“.
10:30 „Nykstantys gyvūnai. Sėkmės
istorijos“.
11:40 „Kova už būvį“.
12:45 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
13:50 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 MANO HEROJUS. Įkalinti laike.
00:15 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
02:30 „Amerikietiškos imtynės“.

2022.08.28 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 Pasaulio puodai.
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.
12:55 Tolimųjų Rytų gamtos kontrastai.
13:55 Mis Marpl. Karibų paslaptis.
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.
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Tobula žmona.
23:35 Froidas.
01:50 Stok! Arba mano mama šaus.
03:15 Kelionių atvirukai.
03:30 Tolimųjų Rytų gamtos kontrastai.
04:25 Mis Marpl. Karibų paslaptis.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 PREMJERA. „Ogliai“.
10:40 „Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai tęsiasi“.
12:40 „Gyvenimas“.
13:50 „Lobių medžiotojas. Gintaro kambario paieškos“.
16:05 „Adelainos amžius“.
18:30 „TV3 žinios“.

19:30 VASAROS KINO TEATRAS. „Pi
gyvenimas“.
22:05 PREMJERA. VASAROS VAKARO KINO TEATRAS. „Išgyventi naktį“.
23:50 „Deadpool 2“.
02:15 „Indianapolis. Nepaprasta drąsa“.
06:35 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 „Ogis ir tarakonai“.
09:55 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA.
Vabaliukų istorijos.
11:40 Kempiniukas Plačiakelnis 2.
13:25 Mažius.
15:10 Sutrikęs gangsteris.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Žalioji širšė.
21:50 Gelbėtojai.
00:10 9/11.
02:00 Pikseliai.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Grilio skanėstai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 „Šarūnas Marčiulionis. LKL krepšinis Lietuvoje vėl!“.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2021“.
11.30 „Partizanų keliais“.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.30 Baltijos kelias.
19.00 „Laumės juosta 2022“.
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 „Laumės juosta 2022“.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:25 „Pričiupom!“.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Prienai.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė prieš
Latvijos rinktinę. Biržai.
10:05 „Rotnesto sala – kvokų karalystė“.
11:20 „Kova už būvį“.
12:30 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
13:50 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Dvigubas smūgis.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:40 Įkalinti laike.

2022.08.29 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 (Ne)emigrantai.
13:30 Mūsų gyvūnai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. 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.
22:00 Komanda.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 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.
04:05 Savaitė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Maisto kelias“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
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“.
22:30 „Sučiupus nužudyti“.
00:40 „Naktinė pamaina“.
01:40 „Elementaru“.
02:35 „Skubi pagalba“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Tobula kopija“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
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 NAUJAS SEZONAS - KK2.
20:00 Noriu likti Lietuvoje.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Užpuolikai.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Gelbėtojai.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas.
05.45 Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2019“. N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Šarūnas Marčiulionis. LKL krepšinis Lietuvoje vėl!“
07.30 „Aiškiaregė“,
10.05 „Kelias turtų link“.
11.10 „Pėdsakas“.
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 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
17.30 Misija - vasara.
18.00 Reporteris.
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 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės.
03.00 „Kelias turtų link“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
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09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tamsos baikeris.
23:15 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:15 „Gyvi numirėliai“.
02:10 Dvigubas smūgis.
04:05 „Akloji zona“.

2022.08.30 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Pagalbos
šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 7 Kauno dienos.
12:30 Kitą kartą Afrikoje.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Premjera. 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.
22:00 Komanda.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 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.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Gamtininko užrašai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Krepšinio namai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
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“.
22:30 „Gamtos jėga“.
00:45 „Naktinė pamaina“.
01:45 „Elementaru“.
02:40 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:50 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tobula kopija“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 Noriu likti Lietuvoje.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.

22:30 Džiu-džitsu.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Užpuolikai.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.14 Programa.
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 „Kelias turtų link“.
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 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
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 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 2012.
00:10 Tamsos baikeris.
02:20 „Akloji zona“.

2022.08.31 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Smalsumo genas.
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Gyvenk kaip galima švariau.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 Komanda.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 31-oji nuovada.
00:30 Pusryčiai pas kaimyną.
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.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Madagaskaro pingvinai“.

08:00 „Krepšinio namai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Krepšinio namai“.
20:30 „Gelbėtojai išgelbėtojai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Pabrolių nuoma“.
00:40 „Naktinė pamaina“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:40 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Tobula kopija“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
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.
19:15 Kamuolys apvalus.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Noriu likti Lietuvoje.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Sutramdyti žirgai.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Džiu-džitsu.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa.
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 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
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.
16.30 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
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 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mažos mūsų pergalės.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nuostabioji.
23:30 2012.
02:30 „Akloji zona“.

2022.09.01 d.
Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Mūšio laukas.
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“.
13:30 Čia mano sodas.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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.
22:00 Komanda.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
00:25 31-oji nuovada.
01:10 Pasaulio puodai.
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 Žmogus, kurio neįstengė nužudyti Putinas.
04:45 Gyvenk kaip galima švariau.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Triukšmingi namai“.
07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Krepšinio namai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:15 TIESIOGIAI Europos vyrų krepšinio čempionatas. Slovėnija – Lietuva.
20:15 „TV3 žinios“.
21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krepšinio čempionatas. Prancūzija – Vokietija.
23:30 „Greičio įkaitai“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Tai – mes“.
04:25 „Tobula kopija“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
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.
19:15 Kamuolys apvalus.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2.
20:00 Noriu likti Lietuvoje.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Paieška.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Sutramdyti žirgai.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:10 Alchemija.
04:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas „Menininkų portretai“
05.14 Programa
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 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Tiek žinių.
02.45 Mažos mūsų pergalės.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
03.55 „Slaptas Hitlerio seksualinis gyvenimas“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB. Ieškomiausi“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Surasti ir sunaikinti.
22:45 Nuostabioji.
01:10 „Tie, kurie žudo“.
02:15 „Akloji zona“.
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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

Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti:

Grindų
betonavimas.
Tel. 8 684 20229
Atliekame vidaus
apdailos darbus.
Tel. +370 639 42242

•

Sveikatos centro administratores (-ius), atlyginimas – nuo
1300 eurų, mokami priedai.

•

Kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami
priedai.

•

Padavėjas (-jus), atlyginimas nuo 900 eurų.

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

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha),
apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir
tankiai apaugusius – mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577
Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą.
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359

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

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel. +37062530320
Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse
Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

DARBAS MĖSININKAMS ŠVEDIJOJE

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

Darbo pobūdis – odos lupimas, mėsos išpjaustymas ir valymas.
Būtina analogiško darbo su jautiena arba žvėriena patirtis.
Rusų arba anglų kalbos mokėjimas – privalumas;
Atlyginimas – nuo 13 Eur/val neto.
Nemokamas apgyvendinimas.
Suteikiami darbo drabužiai ir įrankiai.
Apmokamos keliones į / iš Švedijos.

Auksas

Dėl išsamesnes informacijos kreiptis tel. 8 679 88734

M. K. Čiurlionio namai-muziejus
ieško ekspozicijų konsultanto/ -ės
Darbo pobūdis: ekskursijų vedimas, lankytojų konsultavimas,
salių priežiūra.
Darbo užmokestis – 872 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kontaktinis tel. – 8 679 24503

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

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

UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais
klausimais
SVEIKATINGUMO
IR POILSIO KOMPLEKSAS

Tel. 8 686 55692

„GRAND SPA LIETUVA“
KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:
• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);

Reikalingas
(-a) dirbti
• viešbučio registratoriųdarbuotojas
(-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
•kebabų
masažuotoją; kioske. Tel. 8 681 17854

• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
Perkame
miškus didžiausiomis
kainomis
• restorano „Druskininkai“
administratorių (-ę),
barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
Lietuvoje. Mokame avansus.
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“
virėją (pusryčių);
Atsiskaitome
iš karto.
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Tel. 8 656 79029

Susidomėjai? Susisiek
tel. +370vandentiekio
686 70024
Šildymo sistemos,
ir kanalizacijos
el.paštu: personalas@grandspa.lt
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

15

Savaitraščio Nr. 369

2022 m. rugpjūčio 25 d.

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

Išsinuomotų

Ilgalaikei nuomai – sandėParduodama sodybėlė Di- liavimui – reikalingas sandžiasalyje, 6 km nuo Druski- dėliukas, kambarys, garažas. Ne mažiau nei 8 kv. m.
ninkų, asfaltuotas privažiaviTel. 8 687 22871
mas, elektra, už 300 m yra
ežerai – Juodasis ir Baltasis Vyras be žalingų įpročių išsiBilsai. Kaina – 30 000 Eur. nuomotų butą arba kambarį.
Tel. 8 625 67707
Tel. 8 602 28830
Parduodamas 83, 32 kv. m Vyras išsinuomotų kambarį ilmūrinis sodo namas su 5, 33 gam laikui, gali mokėti 150 Eur.
arų žemės sklypu Viečiūnuo- Tel. 8 612 87956
se, Paparčio 10-ojoje g. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas

25,

17

Nuoma

arų

Ilgalaikei nuomai nuomojamas 2 kambarių butas Vienų g. 8I, Lipliūnų kaime. Dečiūnuose, Jaunystės gatvėje.
talusis planas, kadastriniai
Tel. 8 674 72285
matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Skubiai išnuomojami 2 kamTel. 8 687 37575
barių butai – Druskininkų ir
Parduodama 24 arų žemės Gardino g. Visa informacija
ūkio paskirties žemė, 2 tvenki- tel. 8 623 91990
niai, 3 km iki Druskininkų. Tel.
Išnuomojamas garažas Bal8 682 87568
tašiškėje. Garažas su duobe,
Parduodamas butas Veisiejų elektra ir antresole. Mėn. kaina
g. 43 name, bendras plotas – – 50 Eur. Tel. +370 600 19611
namų valdos sklypas Lipliū-

77, 17 kv. m, 5 aukštas iš 5, Išnuomoja 1 kamb. butą arba
4 kambariai, mūrinis namas, kambarį nuosavame name šastatybos metai – 1977 m. Yra lia turgaus su autonominiu šilbaldai, buitinė technika. Netoli dymu ir 2 kamb. butą Vytauto
mokykla, darželis, šalia Nemu- g. Tel. 8 628 93740
no upės. Kaina – 75 000 Eur.

Išnuomojamas suremontuotas
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626 2 kambarių butas miesto centre, Antakalnio g. Tel. 8 686
Parduodamas 39 kv. m butas
77358
Gardino g., 5 aukštas iš 5.
Tel. 8 610 11906

Perka nekilnojamą turtą

Išnuomoja 2 kambarių butą
renovuotame name, Ateities g.
Kaina – 200 Eur ir mokesčiai.
Tel. 8 614 18440

Išnuomojamas
garažas.
Perka
sodybą su žeme, Tel. 8 623 29226
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės,
pageidautina
vienkiemis. Parduoda įvairius daiktus
Siūlyti tel. 8 611 01110
Parduoda apie 70 vnt. nepaPerka žemės ūkio paskir- naudotų betoninių rūsio paties sklypą arba apleistą so- matų-blokų: H-570, B-300,
dybą šalia Leipalingio. Tel. L-2330. Kaina – 700 Eur.
+37069292108
Tel. 8 682 48517
Perka garažą Druskininkuose, 3 dalių sekcija (spinta, kotinka visos garažų bendrijos. moda ir vitrina), 2 lentynos.
Tel. 8 699 43002
Tel. 8 678 80644
Elektrinis
bėgimo
takelis
„IWALK“, mažai naudotas. GaKeičia nekilnojamą turtą
rantija iki 2023 m. vasario mėKeičia 1 kambario butą Vil- nesio. Tel. 8 616 47585
niuje į butą Druskininkuose.
Parduodamas moteriškas dviTel. 8 620 15693 ir 8 602 29396
ratis – 7 pavarų, sportinis vy-

riškas 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
Parduodamas naudotas stiklas, matmenys – 80 x 120 ,
20 vnt., skardiniai radiatoriai,
6 vnt., seno tipo ir naudoti kokliai, matmenys – 20 x 20. Tel.
8 604 57252
Parduodama rankinė siuvimo
mašina, 2 lovos, šaldytuvas,
stalas. Tel. 8 682 87568
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, „Scart“ laidai – 2 Eur.
Tel. 8 686 43600
„Beko“ šaldiklis-dėžė, puikios
būklės, yra dokumentai ir šaltkalvio spaustuvas. Tel. 8 604
65850
Kardanai, oro kompresorius, mechaninis spaustuvas.
Tel. 8 682 87568

Perka įvairius daiktus
Ieško pirkti panaudotų betoninių perdangos plokščių. Reikia uždengti 5 x 4 m plotą. Tel.
8 687 64027

Parduoda mišką,
medieną, malkas
Parduoda pušines ir eglines
malkas supjautas kaladėmis.
Atvežimas nemokamas. Kaina
– 37 Eur/1 m. Alksnio, beržo –
47 Eur/m. Tel. 8 616 17840
Parduodamos drebulės malkos kaladėmis, vežame ir mažus kiekius. Tel. 8 610 32259
Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduoda žemės ūkio
produkciją

Perka transporto
priemones ir jų dalis

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

Perka seną „Volkswagen
Transporter“ arba kitos markės senesnį geros būklės automobilį. Tel. 8 628 75156

Parduoda avižas, žieminius
kvietrugius,
rugius,
kviečius ir lubinus. Gali atvežti.
Tel. 8 672 49828

Dovanoja

Parduoda triušius ir triušieną .
Tel. 8 611 45735

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
„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

Dovanoja knygas
dyną
prancūzų
Tel. 8 613 76975

ir

žokalba.

Ieško darbo
2 kartus per savaitę gali prižiūrėti sodybas, atvažiuoja.
Tel. 8 692 44465
Moteris ieško valytojos darbo. 10 metų valymo patirtis.
Tel. 8 645 25413

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
Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas, dviračių remontas.

Tel. 8 610 66734

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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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“!

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.

