
Laima Rekevičienė

Ir vėl Rugsėjo pirmosios 
skambutis moksleivius ir mo-
kytojus sukvietė į mokyklas. 
Ypatingą jaudulį jaučia pir-
mokai ir priešmokyklinio ug-
dymo klasių mokinukai, šie-
met pirmą kartą peržengę 
mokyklos slenkstį. Ne ma-
žiau jaudinasi ir tie, kuriems 
šie mokslo metai paskutiniai 
ir kuriems teks atsisveikinti 
su mokyklomis. 

Nestinga jaudulio ir moky-
tojams, ypač tiems, kurie šie-
met tik pradeda darbus. Apie 
sprendimą pasirinkti mokyto-
jo kelią, šio darbo patrauklu-
mą ir galimybes, pakalbino-
me Viečiūnų progimnazijos 
priešmokyklinio ugdymo vy-
resniąją mokytoją Sandrą 
Nalevaikienę ir lopšelio dar-
želio „Žibutė“ logopedą Si-
moną Šerkšną, kurie mokslo 
metus pradeda dirbdami nau-
jose ugdymo įstaigose. 

S. Nalevaikienė šią Rugsėjo 
1-ąją pasitiks, dirbdama priešmo-
kyklinio ugdymo vyresniąja moky-

toja Viečiūnų progimnazijoje. 

Sandra, kokiomis nuotaiko-
mis gyvenate prieš mokslo 
metų pradžią?

Yra šiek tiek nerimo – keičia-
si mano darbo kryptis. Nors jau 
šešerius metus dirbau ikimoky-
klinio ugdymo įstaigoje, prieš-
mokyklinis ugdymas man bus 
nauja sritis. Bet labai džiaugiuo-
si šiuo profesinės veiklos poky-
čiu.

Kuo Jus patraukė Mokytojo 
kelias?

Man atrodo, kad mokytojas 
vaikams turėtų būti tarsi šviesa. 
Aš noriu, kad vaikai džiaugtųsi, 
būtų laimingi. Todėl pati sten-
giuosi nuolat tobulinti įgūdžius, 
augti kaip žmogus ir kaip moky-
toja.

Man Mokytojo profesija yra 
prestižinė, ir aš didžiuojuosi, bū-
dama mokytoja. Ir mano mama, 
ir mano sesė taip pat yra moky-
tojos. Turbūt ir tai turėjo įtakos 
mano pasirinkimui. Man patinka 
su mokiniais dalintis žiniomis, 
skleisti gėrį, savo pavyzdžiu 
rodyti, kaip gera būti mokyto-

ja. Juk gera matyti, kaip vaikai 
auga, tobulėja, kaip skleidžia-
si jų talentai ir sugebėjimai. Juk 
būtent mokytojas vaikui atve-
ria duris į žinių pasaulį, pirma-
sis pastebi, kam vaikas gabus 
– matematikai, kalboms, muzi-
kai, dailei, sportui ar kompiute-
rinėms veikloms. 

Kaip prasidėjo Jūsų peda-
goginis kelias?

Aš nuo vaikystės žinojau, kad 
būsiu mokytoja. Taigi, baig-
dama 12 klasę, jau buvau tvir-
tai apsisprendusi ir žinojau, kur 
stosiu. 

Mano spendimui būti mokytoja 
turėjo įtakos mano pirmoji mo-
kytoja Loreta Petokaitienė, ku-
rią nuolat stebėjau. Turėjo įta-
kos ir dailės bei technologijų 
mokytoja Aurelija Zubrickaitė. 
Mokykloje man labai patiko lie-
tuvių kalbos, dailės ir technolo-
gijų pamokos. Manau, kad pas-
tarosios padėjo išlaisvinti mano 
kūrybiškumą. 

Pasirinkau studijuoti pradinio 
ugdymo pedagogiką Vilniaus 
kolegijoje. Pabaigusi studijas, 
darbo neradau, todėl teko persi-

kvalifikuoti į ikimokyklinio ugdy-
mo pedagogę ir šešerius metus 
dirbau lopšelyje-darželyje „Ži-
butė“. 
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Lopšelio darželio „Žibutė“ logopedas S. Šerkšnas ir Viečiūnų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja S. Nalevaikienė mokslo metus pradeda, dirbdami naujose ugdymo įstaigo-
se / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Mokytojo kelią pasirinkę jauni 
druskininkiečiai: „Mokytojas visais laikais 

buvo tarsi šviesulys“

Druskininkų švietimo 
įstaigų vadovai aptarė 

artėjančių naujų mokslo 
metų naujoves

3 psl.
Meras R. Malinauskas: 

„Problemų sprendimus 
turi inicijuoti valstybė“

4 psl.
Festivalyje „PineCon 

2022“ pristatyti lietuvių 
kūrėjų stalo žaidimai, 

išrinkti geriausieji 
prototipai ir karūnuoti 

stalo žaidimų čempionai

6 psl.
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UAB „Druskininkų“ van-
denys kviečia Druskininkų 
miesto, Neravų, Viečiūnų ir 
Gailiūnų gyventojus pasinau-
doti nemokamo prisijungimo 
prie centralizuotų nuotekų 
tinklų galimybe.

Gyventojai turėtų paskubėti 
pateikti prašymus, nes vietų 
skaičius yra ribotas, o nespė-
jusieji to padaryti laiku, prie 
centralizuotų nuotekų tinklų 
vėliau turės prisijungti savo 
lėšomis. Ateityje neprisijun-
gusiems prie centralizuotų 
nuotekų tinklų gyventojams 
taip pat griežtės nuotekų ša-
linimo reikalavimai.

Numatyta, kad gyventojo skly-
pe bus padengiama 100 proc. 
visų projekto išlaidų.

Maksimali vieno buitinių nuote-
kų išvado statybai kompensuo-

jama suma – 3000 Eur. Jeigu 
vieno gyvenamo būsto prijungi-
mo išlaidos didesnės už minė-
tą sumą, skirtumą dengia UAB 
„Druskininkų vandenys“ (išsky-
rus specialios įrangos įsigijimo 
išlaidas, kurios apmokamos gy-
ventojo lėšomis).

Kviečiame gyventojus, norin-
čius įsivesti centralizuotus nuo-
tekų šalinimo tinklus, iki 2022 
m. rugsėjo 16 d., pagal „Vande-
nų apsauga“ programą, kreiptis į 
UAB „Druskininkų vandenys“ in-
žinierių Rimą Valentą telefonu – 
8 (313) 53306, el. paštu rimas.
valenta@drusvand.lt arba at-
vykti į bendrovę (M. K. Čiurlionio 
g. 115, Druskininkai), iš anksto 
rezervavus laiką el. paštu info@
drusvand.lt arba bendruoju te-
lefonu 8 (313) 52415, mob.tel. 8 
(611) 12505.

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad nuo rugsėjo 6 dienos 
keisis 2-ojo autobuso maršruto tvarkaraštis.

Viešojo transporto tvarkaraščius rasite tinklapyje  
https://www.stops.lt/druskininkai/

Išsamią informaciją apie Druskininkų savivaldybės viešąjį 
transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą aktualią 
informaciją galite rasti savivaldybės interneto tinklapio  
www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Komunalinis ūkis“ / 
„Transportas“.

Druskininkų savivaldybėje 
lankėsi ir su savivaldybės va-
dovais bei specialistais susi-
tiko Suvalkų (Lenkija) miesto 
savivaldybės vicemeras Łu-
kasz Kurzyna ir Plėtros ir už-
sienio fondų skyriaus vedė-
jas Marcin Bonisławski.

Susitikime buvo aptartos gali-
mybės vykdyti bendrus projek-
tus šiais metais planuojamam 
„Interreg Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną 
programos 2021-2027 m.“ kvie-

timui.
Suvalkų atstovams aktualūs 

projektai, susiję su lietaus nuo-
tekų tvarkymu, sveikatos pre-
vencinių programų įgyvendini-
mu.

Svečiai iš Lenkijos išsakė po-
reikį įgyvendinti projektus atlie-
kų tvarkymo, ekologinio sąmo-
ningumo didinimo srityje – juos 
domina ekologinis švietimas, 
gyventojų edukacija rūšiuojant 
atliekas. Druskininkų savival-
dybės meras R. Malinauskas 

svečiams pristatė kurorto pa-

tirtį šioje srityje, Švietimo cen-

tre įrengtą EKO klasę bei pa-

brėžė, kad Druskininkams taip 

pat būtų aktualu plėtoti ekologi-

nį švietimą.

Meras R. Malinauskas taip pat 

pažymėjo, kad bendradarbiauti 

galėtų ne tik savivaldybės, bet 

ir atskiros įstaigos – tai ypač 

aktualu, kalbant apie švietimo, 

sveikatos sritis.

Druskininkų, Neravų, Viečiūnų 
ir Gailiūnų gyventojų dėmesiui: 

nemokama galimybė prisijungti prie 
centralizuotų nuotekų surinkimo 

tinklų

Druskininkų ir Suvalkų planuose – 
bendri projektai

Nuo rugsėjo 6 dienos keisis 
autobusų eismo tvarkaraščiai

Druskininkų ir Suvalkų savivaldybių vadovai aptarė galimybes vykdyti bendrus projektus šiais metais planuojamam „Interreg Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną programos 2021-2027 m.“ kvietimui / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Tarp druskininkiečių ir ku-
rorto svečių yra nemažai 
žmonių, kurie, turėdami skir-
tingų regos sutrikimų ir sil-
pnesnes matymo galimybes, 
kasdien privalo prisitaikyti 
aplinkoje, kuri iš esmės yra 
sukurta gerai matančių žmo-
nių poreikiams.

Tam, kad būtų galima padė-
ti šiems žmonėms, Druskinin-
kų savivaldybė kviečia prie 
jūsų įstaigų, organizacijų, biurų 
esančių laiptų pirmą ir pasku-
tines pakopas pažymėti ryškia 
geltona linija, taip pat pažymėti 
įėjimus ir duris.

Pirma ir paskutinė laiptų pa-
kopa turėtų būti pažymėtos 50-
70 mm pločio ryškios geltonos 

spalvos juosta, kuri tęsiasi per 
visą pakopos ilgį (tai reikalinga 
ir viduje esantiems laiptams).

Rekomenduojama prieš lauko 
duris įrengti įspėjamąjį pavir-
šių. Įspėjamasis paviršius turi 
būti durų pločio ir 600 mm ilgio 
(gylio).

Paradinės durys turėtų būti 
aiškiai matomos, 1,2-1,6 m. 
aukštyje nuo grindų rekomen-
duojama duris pažymėti ryš-
kios, kontrastingos fonui, spal-
vos juosta. Rekomenduojamas 
minimalus žymėjimo juostos 
plotis – 5 cm. Jei durys stikli-
nės, siekiant sumažinti atspin-
džius, žymėjimo juostos turėtų 
būti priklijuotos iš abiejų stiklo 
pusių. Taip pat pažymėti reikė-

tų stiklinių durų, pertvarų, vitri-
nų kraštus.

„Kartais ir vienas laiptelis gali 
tapti didele kliūtimi ateiti į vais-
tinę, parduotuvę, užsukti į ka-
vinę ar gauti kitas reikalingas 
paslaugas. Spalvų kontrastai 
silpnai matančiam žmogui pa-
deda orientuotis aplinkoje: per-
spėja, kad atėjo prie laiptų, taip 
pat padeda rasti įėjimą į pasta-
tą. Geltoną spalvą mato ne tik 
silpnaregiai, bet ir šviesos po-
jūtį turintys aklieji, nes ji pati in-
tensyviausia spalva. Todėl ir 
kviečiame įmones, įstaigas, or-
ganizacijas geranoriškai padėti 
šiems žmonėms pažymint laip-
tus, duris, įėjimus į pastatus 
geltona linija. Juolab kad dabar 
net dažyti tų linijų nebereikia, 
nes yra šiuolaikiškų tam pritai-
kytų klijuojamų juostų“, – sako 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ligita Baranauskienė.

Jau netrukus minėsime Balto-
sios lazdelės dieną. Pasitikime 
ją atsinaujinę, pritaikę aplinką 
regos negalią turintiems žmo-
nėms!

Kviečiame įstaigas, įmones ir organizacijas žymėti 
laiptų pakopas, įėjimus bei duris ir taip padėti 

akliesiems ir silpnaregiams geriau orientuotis aplinkoje
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkų savivaldy-
bė primena, kad nepasitu-
rintys gyventojai gali gau-
ti subsidiją saulės elektrinių 
įsirengimui. Aplinkos projek-
tų valdymo agentūra (APVA) 
kompensuoja iki 1 247,61 
EUR už 1 kW. Tokios sumos 
gali pakakti įsirengti saulės 
elektrinę ir išvengti didelių 
elektros sąskaitų.

Paramos gavėjai – asmenys, 
kuriems nuo 2021 m. lapkri-
čio mėn. iki 2022 m. balandžio 
20 d. (6 mėn. nepertraukiamai) 
buvo teikiama piniginė sociali-
nė parama (socialinė pašalpa 

ir (ar) būsto šildymo išlaidų, ge-
riamojo vandens išlaidų ir karš-
to vandens išlaidų kompensaci-
jos).

Paramai skirta tik 2 mln. Eur, 
tad ją gaus pirmieji asmenys, 
kurie dėl jos kreipsis.

Daugiau informaci-
jos – https://apvis.apva.lt/
p a s ke l b t i _ k v i e t i m a i /a t s i -
naujinanciu-energijos-istekliu-
saules-panaudojimas-nepasitu-
rinciu-fiziniu-asmenu-elektros-
energijos-reikmems-ir-ar-iskas-
tini-kura-naudojanciu-silumos-
irenginiu-pakeitimui-2022-06

Gerbiami Druskininkų sociali-
nių paslaugų centro klientai,

Socialinių paslaugų centras 
susiduria su techninės pagalbos 
priemonių neįgaliesiems trūku-
mu. Ypatingai trūksta vežimė-
lių, lauko vaikštynių ir vaikšty-
nių su staliuku. Todėl prašome, 
kad iš Druskininkų savivaldy-

bės Socialinių paslaugų centro 
gautas judėjimo techninės pa-
galbos priemones, kai šios prie-
monės Jums tampa nebereika-
lingos,  švarias, tvarkingas bei 
sukomplektuotas grąžintumėte 
į Centrą, esantį Veisiejų g. 17, 
Druskininkai. Grąžintomis prie-
monėmis galės pasinaudoti kiti 

asmenys su negalia.
Dėkojame už atsakingumą! 
Kontaktai susisiekti: specia-

listė Marija Lasevičienė, tel. 8 (3 
13) 41 443, mob. tel. 8 659 67590, 
el. p. marija.laseviciene@drus-
kininkuspc.lt

Nepasiturintys 
gyventojai gali gauti 

subsidiją saulės 
elektrinių įsirengimui

Prašymas dėl techninės pagalbos priemonių 
grąžinimo

Mieli mokiniai ir tėveliai, gerbiama Druskininkų švietimo bendruomene,

Rugsėjo 1-osios skambutis kviečia sugrįžti iš vasaros šurmulio ir susikaupus pasitikti 
naujus mokslo ir žinių metus. 

Atvėrus darželių ir mokyklų duris, laukia nepaprasta pažinimo kelionė: nauji tikslai, įdomūs 
iššūkiai, kūrybiški sprendimai ir atradimai. 

Tikimės, kad pastaruosius metus švietimo sritį itin palietusi pandemija nesumažino jūsų 
noro bei motyvacijos mokyti bei mokytis, ir šiais metais jau visi galėsite sugrįžti į įprastą 

mokyklos gyvenimo ritmą.

Sveikindami Mokslo ir žinių dienos proga, vaikams linkime sėkmingo starto į pažinimo 
kelionę ir asmeninių rezultatų tobulinimo, o mokytojams ir tėvams – kantrybės ir išminties 

net sudėtingiausius iššūkius paversti naujomis galimybėmis!

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Artėjant rugsėjui, Druski-
ninkuose kasmet rengiamas 
Savivaldybės vadovų, admi-
nistracijos atstovų ir švietimo 
įstaigų vadovų be jų pavaduo-
tojų pasitarimas-konferenci-
ja, kurios metu pasidalinama 
įžvalgomis ir gerąja ugdymo 
patirtimi, aptariamos švieti-
mo aktualijos, pasirengimas 
naujiems mokslo metams.

Pirmadienį organizuotoje kon-
ferencijoje „4M: Mokykla, kurią 
Myli Mokiniai ir Mokytojai. Kaip 
galėtume vieni kitiems padėti?“ 
buvo aptartas Druskininkų sa-
vivaldybės švietimo įstaigų pa-
sirengimas 2022-2023 mokslo 
metams.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas švie-
timo įstaigų vadovams padėkojo 
už jų darbą ir palinkėjo aktyviai 
bendradarbiauti tarpusavyje, 
sprendžiant savivaldybės moki-
nių ugdymo klausimus.

Susitikime taip pat dalyvavo ir 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja 
Violeta Grigorienė.

Mero pavaduotojas L. Urma-
navičius, skaitydamas savo pra-

nešimą „Druskininkų švietimo 
pažanga: kur esame ir ko sie-
kiame?“, pasidžiaugė efekty-
viai naudojamomis mokymo lė-
šomis, atkreipė dėmesį į sritis, 
kurias reikia stiprinti – mokyklų 
bendradarbiavimą, mokinių eg-
zaminų rezultatus.

Mokyklų vadovai dalijosi min-
timis pranešimuose „Aukštes-
ni rezultatai ir geresnė savi-
jauta: „Ką darome? Kaip? Ir 
Kodėl?“, kiekvienas iš jų prista-
tė savo įstaigos veiklos priorite-
tus bei sprendimus dėl ugdymo 
kokybės gerinimo ateinančiais 
mokslo metais.

Švietimo skyriaus vedėja Dia-
na Brown teigė, kad šiais me-
tais su mokyklų vadovais or-
ganizuotame pasitarime buvo 
nuspręsta didesnį dėmesį skir-
ti mokytojų darbo krūvių suda-
rymui, kryptingai planuojant pa-
galbą mokininiams, sudarant 
geresnes sąlygas aukštesniems 
mokinių pasiekimams. Taip pat 
planuojama gerinti pedagogų 
darbo sąlygas, tam skiriant pa-
pildomų materialinių išteklių. 

Moksleivių skaičius Druskinin-
kų savivaldybės ugdymo įstai-
gose nemažėja, išlieka stabilus. 

Druskininkų švietimo įstaigų vadovai aptarė artėjančių 
naujų mokslo metų naujoves

Konferencijoje „4M: Mokykla, kurią Myli Mokiniai ir Mokytojai. Kaip galėtume vieni kitiems padėti?“ buvo aptartas Druskininkų savivaldybės švie-
timo įstaigų pasirengimas 2022-2023 mokslo metams / Roberto Kisieliaus nuotraukos
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„Problemų sprendimus turi 
inicijuoti valstybė“

KLAUSIMAI DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MERUI R. MALINAUSKUI

– Mere, kokia turizmo situacija 
Druskininkuose, Lietuvoje? Kokias 
matote turistų sugrąžinimo galimy-
bes?

– Gavome pirmojo šių metų pusmečio 
turizmo statistiką: pirmąjį 2022 m. pus-
metį mūsų kurortą aplankė 174 748 re-
gistruoti turistai (rekordinis 2019 m. tuo 
pačiu laiku 176 230). Palyginimui – per-
nai per pirmąjį pusmetį Druskininkus 
buvo aplankę vos 46 891 turistas. Ta-
čiau nakvynių skaičius kol kas pasiekė 
tik 70 proc. priešpandeminio lygio. 

Džiugu, kad didėja turistų srautai iš 
Lietuvos, bet būtent svečiai iš užsienio 
apsistodavo kurorte ilgiau, dėl to būda-
vo daug geresni nakvynių rodikliai. Ne-
abejoju, kad užsienio turistų praradimus 
pajuto ir kiti šalies kurortai.  

– Ar įmanoma užsienio turistų iš 
naujų rinkų pritraukti be Valstybės 
pagalbos?

– Lietuvos turizmas per pandemi-
ją ir taip gavo žiaurų smūgį, bet valsty-
bės pagalba nebuvo tokia efektyvi, kaip 
dauguma tikėjosi. Didžioji liūto dalis ati-
teko išvykstamajam turizmui, konkre-
čioms net ne Lietuvos bendrovėms, kai 
tuo tarpu į atvykstamąjį turizmą, kuris 
generuoja pelnus ir užtikrina žmonėms 
darbo vietas, buvo gerokai mažiau in-
vestuota. 

Toks valstybės požiūris ir veiksmai at-
silieps ateityje. 

Turint omenyje kylančias kainas, ar 
neatsitiks taip, kad kurortai, negalėda-
mi išsilaikyti, bus priversti kelti paslau-
gų kainas, ir šiandien palyginti nebloga 
turizmo statistika ims sparčiai ristis že-
myn? 

Šiandien Valstybė neįvertina turizmo 
srities. Deja, bet ji nėra prioritetinė ūkio 
šaka ir vargu, ar greitu laiku taps. 

Tam, kad galėtume susigrąžinti pra-
rastus užsienio svečių rodiklius, labai 
svarbu vieninga valstybės pozicija, nes, 
kad ir kiek darbo įdėtume, kiekvienas 
kurortas atskirai nėra pajėgus situaci-
jos pakeisti. 

Šiuo metu Lietuvoje vis dar paskelb-
ta nepaprastoji padėtis. Apie tai užsie-
nio agentūros informuoja savo klientus. 
Žinau, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje turis-
tai informuojami apie Lietuvoje galiojan-
čią nepaprastąją padėtį ir tai, kad vykti 
čia nėra saugu. 

Bet ar tikrai Lietuvoje yra nesaugu tu-
ristui iš Vokietijos, Prancūzijos ir Skan-
dinavijos šalių? Ar neturėtų valstybė 
ginti poziciją, kad mes esame saugi ša-
lis, turistai yra laukiami ir mes turime ką 
jiems pasiūlyti?

Ar kas nors paskaičiavo, kiek sprendi-
mas tęsti nepaprastąją padėtį kainuoja 
Lietuvos turizmui? 

Druskininkų atvejis – atskira tema. Ne-
duoti, neleisti, uždrausti, neorganizuoti, 
stabdyti – būtent to šiandien iš valdan-
čiųjų sulaukia didžiausias šalies kuror-

tas. 
Statome visos šalies kultūriniam turiz-

mui reikšmingą objektą – Druskininkų 
turizmo ir kongresų rūmus – ir pagalbos 
iš šiandieninės valdžios nesulaukiame. 

Norime įrengti inovatyvų šviesų par-
ką – mums neleidžiama pakeisti miško 
žemės paskirties į želdynų. Mes nepla-
nuojame statyti daugiabučius ar iškirsti 
medžius – juos Druskininkuose saugo-
me kaip savo akį! Tiesiog, norint įrengti 
šviesų parką, reikėtų sutvarkyti teritoriją 
ir, nepakeitus žemės paskirties, to dary-
ti negalima.

Jei kiti kurortai gali teritoriją išplėsti per 
pusantrų metų, tai Druskininkai privers-
ti dokumentus tvarkyti 7-erius metus. Ir 
dar pabaigos nematyti... Esame tarsi ta 
ujama podukra, kuriai nespėjus sune-
šioti vienų klumpių, tuoj duodamos kitos 
– geležinės. 

Kurortus smukdo ne tik pandemija, ka-
ras ir jo padariniai. Kurortus smukdo 
valstybės požiūris.

– Kokių veiksmų imsitės?
– Druskininkai taip paprastai nepasi-

duos. Visomis išgalėmis ieškome finan-
savimo galimybių Kultūros ir kongresų 
rūmams, kurių baigtumas šiandien – 
jau apie 76 proc., „Snow Arena“ laukia 
investuotojo, kuris, tikimės, pavers šią 
vietą dar didesniu traukos centru. Sten-
giamės, kad visos kurorte organizuoja-
mos šventės būtų inovatyvios ir origina-
lios. 

Džiaugiuosi, kad ir mūsų verslininkai 
nuolat galvoja, kaip pritraukti turistų – 
siūlo jiems naujienų, patrauklių akcijų, 
garsių atlikėjų koncertus. 

Verslo atstovams primenu, kad Druski-
ninkams labai svarbi kurorto rinkliava – 
kiekvienas euras panaudojamas miesto 
tvarkymui bei rinkodaros priemonėms, 
kurios duoda akivaizdžią naudą. 

– Pakalbėkime apie ūkinius reika-
lus. Artėja šildymo sezonas, o dujų 
tiekimas dėl geopolitinės situacijos 
yra sutrikęs. Ar druskininkiečiai ne-
turės problemų dėl šildymo ateinan-
čią žiemą? 

– Prieš metus pradėjus brangti gam-
tinėms dujoms, jautėmės stabiliai, nes 
Druskininkus šildančioje katilinėje 87 
proc. kuro sudaro biokuras. Dujos suda-
ro 11 procentų ir yra reikalingos kaip pa-
pildomas kuras prie žemesnės, kaip mi-
nus 5 laipsniai temperatūros.

Statyti katilus ir 100 proc. pereiti prie 
biokuro yra ekonomiškai nenaudinga.

Ne paslaptis, kad iki šiol didžioji da-
lis pigaus biokuro Lietuvą, o taip pat ir 
Druskininkų katilinę, pasiekdavo iš Bal-
tarusijos, tie 11 proc. mums reikalingų 
dujų – per Baltarusiją iš Rusijos. 

Tačiau valstybei priėmus įstatymo pa-
taisas, kuriomis draudžiama tiekti dujas 
iš valstybių, kurios kelia grėsmę nacio-
naliniam saugumui, situacija staiga ap-

sivertė aukštyn kojom. Ir šiandien Drus-
kininkų dujų vartotojai (beveik 7000 
centralizuoto šilumos tiekimo vartotojų, 
3000 privačių buitinių dujų vartotojų ir 
daugiau nei dvi dešimtys verslo objek-
tų) rizikuoja likti ir be dujų, ir be šildymo. 

– Ką gali padaryti Druskininkų sa-
vivaldybė?

– Druskininkai nesprendžia geopoliti-
nių klausimų, diskusijų šia tema neke-
liame. Mes, savivalda, pirmiausia ats-
tovaujame savo gyventojų interesams 
– primenu, kad valstybė paliko Druski-
ninkus kaip energetinę salą, taip ir ne-
nutiesusi dujotiekio. 

Išeities iš susidariusios situacijos 
penktadienį bandėme ieškoti, kalbėda-
miesi su Energetikos ministerijos, Vals-
tybinės energetikos reguliavimo tary-
bos, ESO ir „Litesko“ atstovais, bet kol 
kas konkrečių sprendimų nėra, o laikas 
bėga. 

2020 m. kurorte pradėjo veikti ESO 
suskystintų gamtinių dujų stotelė, ku-
rioje numatyta ir galimybė įrangos iš-
plėtimui, ir papildomos talpos įrengimui. 
Galbūt tai galėtų tapti išeitimi, valstybei 
sprendžiant dujų užtikrinimo klausimą? 
Pabrėžiu, kad tai turi padaryti valstybė 
– druskininkiečiai neturi mokėti už kon-
krečius valstybės apsisprendimus. 

Jei buvo nuspręsta, kad gamtinių dujų 
iš konkrečių šalių nebeperkame, turėjo 
būti priimti ir konkretūs sprendimai, kaip 
užtikrinti vartotojų interesus ne druski-
ninkiečių sąskaita. 

Visos alternatyvos, kurios šiandien ga-
lėtų pakeisti dujas, yra arba labai trum-
palaikės, arba reikalauja mažiausiai ke-
lerių metų didelių investicijų. Kodėl tos 
investicijos turi būti daromos druskinin-
kiečių sąskaita?

Pagrindiniai klausimai, kuriuos iškė-
lėme Energetikos ministerijai, – iš kur 
gauti reikiamą kiekį dujų, jei iki šiol jas 
tiekusiai bendrovei tai daryti uždraus-
ta, o galinčios teikti dujas to nedaro? Ir 
kokiomis sąlygomis mes galėtume gau-
ti dujas? 

Suprantu, kad kainas ir sąlygas pro-
gnozuoti sunku, bet druskininkiečiai yra 
tokie patys vartotojai, kaip ir visos Lietu-
vos žmonės. Kodėl už tai, kad valstybė 
nesugeba jais pasirūpinti, jie turėtų mo-
kėti daugiau? 

Daugelį kartų kartoju – mes esame 
prieš karą, palaikome Ukrainą ir remia-
me pagalbą jai, bet mūsų valstybės vi-
duje priimami sprendimai negali be šil-
dymo palikti tūkstančių žmonių. 

Jei buvo nuspręsta, kad gamtinių dujų 

iš Rusijos neperkame, kodėl nebuvo pa-
galvota apie jas naudojančius žmones? 
Kodėl nebuvo priimti atitinkami sprendi-
mai, kad žmonės nepajustų jokių nepa-
togumų ir finansinės naštos? 

Energetikos ministerija „Litesko“ pa-
prašė pateikti šios situacijos išsprendi-
mo veiksmų planą. Galbūt, jį pateikus, 
atsiras konkretūs sprendimai? Būtinai 
informuosiu, kaip toliau bus sprendžia-
ma situacija. 

– Jau ne vienerius  metus vyksta 
teisiniai procesai dėl privačių teni-
so kortų, kuriuos Generalinės proku-
ratūros užmoju, norima sulyginti su 
žeme. Ar yra poslinkių šioje byloje?

– Prireikė beveik dvejų metų, kad ab-
surdiškas Generalinės prokuratūros už-
mojis sulyginti su žeme privačius teniso 
kortus Druskininkuose būtų atmestas. 
Generalinė prokuratūra visą šį laiką 
žlugdė projektą, kuris skirtas viešam in-
teresui. Šią savaitę teismas labai aiš-
kiai pasakė, kad nenustatyta ir neįrody-
ta viešojo intereso pažeidimų, statiniai 
atitinka žemės naudojimo paskirtį bei 
būdą, ir dar praleistas terminas admi-
nistracinio akto nuginčijimui.

Kol vyko beprasmis bylinėjimasis, pro-
jektas buvo užkonservuotas – sustab-
dytos visos II etape suplanuotos inves-
ticijos: administracinio pastato ir dengto 
paviljono, skirto kultūriniams ir sporti-
niams renginiams, statybos. 

Buvo tiesiogiai pakenkta projekto vys-
tymui, o ypač – antram etapui, kuris dėl 
Generalinės prokuratūros mestų nepa-
grįstų kaltinimų negalėjo būti pradėtas. 

Niekas taip ir nesugebėjo atsakyti, ko-
dėl vietoj nelegalių daržų viešojo kon-
kurso būdu ir privačiomis investicijomis 
iškilę teniso kortai užkliuvo Generalinei 
prokuratūrai ir kieno viešieji interesai 
būtų pažeisti dėl kurorte vystančių teni-
so varžybų? 

Šiandien galiu pasidžiaugti, kad, ša-
liai vadovaujant šiam prezidentui, teis-
mai ir teisėjai laisvėja ir priima sprendi-
mus, vadovaudamiesi įstatymais, o ne 
įsakymais. 

Generalinė prokuratūra turės padengti 
daugiau kaip 15 tūkst. eurų bylinėjimosi 
išlaidų. Šie pinigai – iš visų jūsų, mokes-
čių mokėtojai, kišenės. Ir jie turės būti 
sumokėti vardan kažkieno politinių inte-
resų ir noro kenkti Druskininkams. 

Žinoma, šis teismo sprendimas dar 
gali būti apskųstas. Laikas parodys, į 
kieno pusę pasvirs svarstyklės: į sveiko 
proto ar Generalinės prokuratūros noro 
keršyti ir kenkti. 

Ne vienerius metus užsitęsusi pandemija, karas Ukrainoje, kylančios 
transporto ir paslaugų kainos, geopolitiniai pokyčiai lėmė tai, kad paskuti-
nius dvejus metus sumažėjo užsienio turistų skaičius ne tik Druskininkuo-
se, bet ir visoje Lietuvoje. Akivaizdu – be ryžtingų Valstybės sprendimų 
neįmanoma ne tik padidinti užsienio turistų srautų, bet ir sugrąžinti prieš-
pandeminio lygio situaciją. Dėl karo Ukrainoje, pritaikius sankcijas Rusi-
jai, sutriko dujų tiekimas, todėl, artėjant šildymo sezonui, kyla naujų iššū-
kių, kaip reikės šildytis savo būstus. Apie šias problemas ir būdus joms 
išspręsti kalbamės su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku. 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas



2022 m. rugsėjo 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3705
Atkelta iš 1 psl.

Mokytojo kelią pasirinkę jauni druskininkiečiai: 
„Mokytojas visais laikais buvo tarsi šviesulys“

O kai sulaukiau 30-ojo gimta-
dienio, pamaniau, kad atėjo me-
tas pokyčiams. Pajutau, kad no-
riu toliau tobulėti, išmėginti save 
naujoje sferoje. Visą tą laiką, 
kol dirbau „Žibutėje“, nuolat mo-
kiausi, dalyvavau seminaruose, 
pati skaičiau įvairias paskaitas. 
Sulaukiau vyro Tomo, mamos 
(Rūta Ruckuvienė dirba Viečiū-
nų progimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja), sesers Gin-
tarės palaikymo – jie dar labiau 
paskatino keisti darbą, skleis-
ti savo idėjas, mintis. Taigi taip 
šiemet atsiradau Viečiūnų pro-
gimnazijoje. Manau, kad man ir 
čia bus suteiktos galimybės to-
bulinti ir priešmokyklinio, ir pra-
dinio mokymo įgūdžius. 

Kuo patraukė ši mokykla?
Nes tai yra mano pirmoji mo-

kykla. Ten aš mokiausi nuo 1 iki 
10 klasės. Viečiūnų progimnazi-
ja man tarsi antrieji namai, vis-
kas ten sava. Mane žavi puiki 
mokyklos emocinė atmosfera, 
puoselėjama aplinka, šilti dar-
buotojų tarpusavio santykiai. 

Ar jau susipažinote su savo 
būsimais mokinukais? Kokia 
bus Jūsų pirmoji diena moky-
kloje?

Taip, mes jau susipažino-
me. Taip jau sutapo, kad jie yra 
mano mamos, kuri yra darželio 
auklėtoja, išleisti mažyliai. Taigi 
dar iki naujų mokslo metų teko 
su jais bendrauti. Dėl to, kad pa-
žįstu daugumą vaikų ir jų tėvų, 
jaučiuosi drąsiai ir esu tikra, kad 
mūsų visų santykiai bus puikūs. 

Rugsėjo pirmąją dar labiau su-
sipažinsime su vaikučiais, da-
lyvausime Viečiūnų progim-
nazijos Mokslo ir žinių dienos 
šventėje. 

Kas yra svarbiausia, kai vai-
kas tik pradeda lankyti moky-
klą? Nuo ko labiausiai priklau-
so jo tolesnis noras mokytis?

Man atrodo, kad svarbiau-
sia yra saugi emocinė aplinka. 
Svarbūs pozityvūs tarpusavio 
santykiai su vaiko šeima – juk 
vaikas ateina iš šeimos. Labai 
svarbu užmegzti ryšį su tėvais, 
mažo žmogaus artima aplinka. 
O toliau viskas einasi tarsi sa-
vaime. Aš jau sakiau, kad mo-
kytojas vaikui turi būti tarsi švie-
sa, kad jis norėtų eiti į mokyklą, 
lauktų susitikimo su mokytoju.

Kaip galima sudominti šiuo-
laikinį vaiką, kuris, regis, at-
eina į mokyklą jau turėdamas 
įvairiausių įgūdžių, naudoja-
si išmaniosiomis technologi-
jomis?

Aš taip pat stengiuosi savo 
darbe naudoti įvairias skaitme-
nines technologijas – interak-
tyvias priemones, išmaniąsias 
priemones. Jomis vaikai labai 
domisi. Nes šiuolaikiniai vai-
kai, kaip dažnai juokaujame, jau 
gimsta su telefonu ar planšete 
rankoje...

Kai dirbau darželyje, jau  dvie-
jų metų vaikams siūliau progra-
mavimo „Bitutes“, kad vaikai pa-
tys galėtų programuoti ir lavintų 
kompiuterinio raštingumo įgū-
džius. Vaikams labai įdomios 
interaktyvios grindys, lentos, 
kurios sužadina mažųjų smal-
sumą. Tada jie nori eiti į mo-
kyklą, nori tobulėti. O tam pa-
sitarnauja visos interaktyvios 
priemonės, žaidimai, edukaci-
nės erdvės. 

Ne mažiau svarbi ir gamtos 
aplinka, nebūtina visą laiką būti 
klasėje ar darželio grupėje. Aš 
pati labai myliu gamtą, todėl su 
savo klasės vaikais tikrai dažnai 
ten būsime, esu numačiusi, kad 
penktadienis bus išvykų, netra-
dicinio ugdymo diena. Be to, 
Viečiūnai tam puikiausiai tinka, 
čia daug tinkamų erdvių, šalia 
yra miškas. Pačioje progimnazi-
joje yra išmaniųjų erdvių, įreng-
tas sensorinis kambarys. Viską 
panaudosiu ugdymo procesui.

Kuo pačiai buvo naudinga 
lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 
įgyta patirtis?

Viskuo ji man buvo naudin-
ga. Nuoširdžiai dėkoju direkto-
rei Rasai Vaisietienei, kuri mane 
nuolat ragino eiti į priekį ir tobu-
lėti. Aš „Žibutėje“ išmokau dar 
labiau pasitikėti savimi, įgijau 
vertingos profesinės patirties.

Aš dirbau su vaikučiais nuo 
2 metų. Taigi mačiau, kaip jie 
auga, vystosi, stebėjau jų emo-
cinę raidą, jos etapus, psicholo-
ginę būseną. 

Kodėl Mokytojo profesijos 
nesirenka jauni žmonės? Ką 
galima būtų padaryti, kad su-
grįžtų jos prestižas?

Man atrodo, kad trūksta pozi-
tyvios informacijos apie moky-
tojus, jų darbą, pasiekimus. Dėl 
to kartais apmaudu, nes iš tikrų-

jų Mokytojo profesija labai ver-
tinga ir atsakinga, nes nuo jo 
priklauso ir vaiko kelias į žinių 
pasaulį. Visais laikais Mokyto-
jai būdavo Šviesuliai, gerbia-
mi žmonės. To šiandien trūksta. 
Norėtųsi žiniasklaidoje maty-
ti kuo daugiau gerųjų mokytojo 
darbo pavyzdžių, jų pasiekimų, 
kad jauni žmonės norėtų patys 
jais tapti. Juk jaunų mokytojų 
mokyklose ir darželiuose labai 
laukia ir vaikai, ir jų tėveliai. 

Kokia Jūsų didžiausia svajo-
nė, susijusi su Mokytojo pro-
fesija?

Pirmoji svajonė – sėkmin-
gai išugdyti pirmąją šiemečių 
priešmokyklinukų kartą. No-
rėčiau jiems perteikti savo ži-
nias, geriausius gebėjimus, kad 
jie tobulėtų ne tik per patyrimi-
nį ugdymą, bet ir klasės erdvė-
se, eksperimentuotų ir įvairiais 
integruotų skirtingus dalykus. 
Stengsimės kuo dažniau pa-
sikviesti tėvelius, įtraukti juos į 
klasės veikslas, kad jie praves-
tų pamokėles. Tokios netradici-
nės pamokos labai patinka ma-
žiesiems, jie džiaugiasi, sulaukę 
tėvelių. Manau, kad geriausių 
rezultatų ir pasieksime kartu su 
tėveliais, o vaikas visapusiškai 
skleisis ir augs. 

Dažniausiai mokytojai ne-
skaičiuoja darbo valandų ir 
po darbo vėl ruošiasi dar-
bui... Ar Jums lieka laiko lais-
valaikio pomėgiams? 

Žinoma, ir aš po darbo labai at-
sakingai ruošiuosi pamokoms. 
Nes tai man pirmiausia pačiai 
įdomu. Labai myliu savo dar-
bą, myliu vaikus. Taigi didžio-
ji laisvalaikio dalis yra skiriama 
darbui... Bet lieka laiko ir pomė-
giams – su vyru, sese ir mama 
ilgiau nei dešimtmetį šokame 
Viečiūnų laisvalaikio salės tauti-
nių šokių kolektyve „Avilys“. 

S. Šerkšnas – vienas iš pasi-
naudojusiųjų Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos patvirtinta 
Studentų rėmimo programa. Įgi-
jęs labai reikalingą specialiojo 
pedagogo ir logopedo profesiją, 
jis šiemet pradėjo dirbti Druski-
ninkų lopšelyje-darželyje „Žibu-
tė“. 

Kokie Jums bus naujieji 
mokslo metai?

Šie mokslo metai man bus 
ypatingi tuo, kad pradedu dirb-
ti logopedu darželyje-lopšely-
je „Žibutė“. Rugsėjo pirmoji man 
bus naujų darbų startas. 

Dažnai manęs klausia, ko-
dėl būtent šita specialybė, o ne 
kita? Galbūt žmonės dar ir ste-
reotipais vadovaujasi, kad vyrai 
galbūt nelabai nori būti mokyto-
jais, juo labiau – lopšelyje-dar-
želyje? Bet mane ši specialybė 
patraukė tuo, kad tai pirmiausia 
yra galimybė padėti vaikams, o 
tai man buvo labai svarbu. Mo-
kydamasis mokykloje, domė-
jausi vaikų raida, stengiausi su-
žinoti, su kokiais sunkumais jie 
dažniausiai susiduria ir kaip ga-
lima juos įveikti. Pasirodom, vie-
nas iš dažniau pasitaikančių 
– kalbos raidos sutrikimai. Daž-

niausiai tėvai nori, kad vaikas 
kone nuo gimimo pradėtų kalbė-
ti, sklandžiai tartų žodžius ir sa-
kinius. Bet ne visada vaikams 
viskas sklandžiai pavyksta, to-
dėl ir pasirinkau pagelbėti bū-
tent šitoje srityje – kalbos ir ko-
munikavimo srityje.

Kokius mokslus Jums teko 
baigti? 

Įstojau į Šiaulių universitetą, 
o kai po reformos įstaiga susi-
jungė su Vilniaus universitetu, 
pabaigiau Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademiją. Įgijau specia-
liojo pedagogo ir logopedo spe-
cialybes. 

Studijos buvo labai naudingos. 
Mūsų, studentų, nedaug buvo – 
vos dvylika. Kaip dėstytojai juo-
kaudavo – lygiai tiek, kiek apaš-
talų. Visi buvome kaip šeimos 
nariai. 

Studijų metu mokėmės identi-
fikuoti sunkumus, juos šalinti ir 
numatyti pagalbos kryptis. Rei-
kia pirmiausia atskleisti vaiko 
stipriąsias puses – jos gali pa-
rodyti, kaip jam galima padėti. 
Jeigu vaikui patinka mašinos, jų 
skleidžiamus garsus galima pa-
naudoti, bendraujant su vaiku ir 
padedant jam įveikti sunkumus. 
Reikia nuolat ieškoti stipriųjų 
pusių ir taip aplenkti sunkumus.

Ar dažnai vaikams pasitaiko 
kalbos sutrikimų?

Šiuo metu yra labai daug vai-
kų, kuriems reikalinga pagalba. 
Ir ne tik dėl neištariamų š, r, ž 
ar kitų garsų. Tenka kalbėti apie 
sulėtėjusią kalbos raidą, įvairia-
pusius raidos sutrikimus, kalbos 
neišsivystymo lygmenis. Taigi ir 
logopedų poreikis dabar labai 
didelis. 

Ar visiems vaikams galima 
padėti? Tikrai galima, tik rei-
kia laiku pastebėti, laiku kreip-
tis pagalbos. Lopšelyje-darže-
lyje „Žibutė“ galima konsultuotis 
su logopedu. Tėvai gali atvykti 
konsultuotis, sužinoti pagalbos 
kryptis. Rekomenduojame, kaip 
tėvams ugdyti vaikus namuo-
se, kad bendromis pastangomis 
pasiektume geriausių rezultatų. 
Čia tikrai labai svarbus koman-
dinis darbas. Jeigu dirba peda-
gogas, logopedas ir šeimos na-
riai, tai tikrai galima ypatingai 
daug pasiekti. Bet jeigu kažkuri 
grandis nutrūksta, jeigu tėvams 
pristinga motyvacijos, viską ten-
ka kartoti. 

Bet aš labai džiaugiuosi, kai, 
pradėjęs dirbti Druskininkuose, 
pamačiau, kad druskininkiečiai 
tėvai noriai užsiima su savo vai-
kais, bendrauja, kreipiasi, prašo 
pagalbos. Tai mane, kaip speci-
alistą, labai motyvuoja. Nesijau-
čiu vienas paliktas spręsti vaikų 
problemų – tėvai labai nori jiems 
padėti. 

Ką, paties manymu, reikėtų 
daryti, kad jauni žmonės rink-
tųsi specialybes, susijusias 
su ugdymo įstaigomis.

Iš tikrųjų labai sudėtinga atsa-
kyti. Nežinau, kodėl vaikinai ne-
sirenka būti pedagogais ir ne-
nori dirbti, tarkime darželyje. 
Galbūt per mažai paskutinėse 
klasėse skiriama dėmesio pe-

dagogo profesijos populiarini-
mui? Man irgi praktiškai niekas 
dvyliktoje klasėje nepasiūlė tap-
ti mokytoju. 

Aš manau, kad turėtų būti sti-
presnis komunikavimas ir iš 
pačių mokytojų pusės. Derė-
tų akcentuoti, kad, pavyzdžiui, 
darželiuose, dirba ne tik direk-
toriai, pedagogai, bet ir kitų pro-
fesijų žmonės – judesio korekci-
jos specialistai, psichologai, yra 
specialieji pedagogai, logope-
dai, kūno kultūros mokytojai. 

Manau, kad pedagoginėje sri-
tyje – mokyklose ir lopšeliuose-
darželiuose – jaunimui tikrai yra 
ką veikti, tai yra prestižinė pro-
fesija. 

Pastabėjau, kad pedagogo 
kelią dažnai renkasi mokyto-
jų vaikai. Čia turbūt nuo seno 
susiklostė, kad yra gydytojų, tei-
sininkų, architektų ir mokyto-
jų dinastijos... Man atrodo, kad 
geras tėvų pavyzdys vaikams 
būna tarsi įkvėpimas. Mano 
mama taip pat yra pedagogė, 
dirba auklėtoja lopšelyje-darže-
lyje „Bitutė“. Tai, ko gero, irgi pa-
dėjo man apsispręsti rinktis pe-
dagoginę specialybę. 

Kodėl pasirinkote po moks-
lų sugrįžti į Druskininkus?

Į Druskininkus sugrįžau, nes 
žinojau, kad čia esu laukiamas 
ir reikalingas. Lopšelyje-darže-
lyje „Žibutė“ studijų metais teko 
padirbėti nuo pat pirmojo kurso. 
Ačiū direktorei Rasai Vaisietie-
nei ir kolektyvui už pasitikėjimą. 
O šiais metais čia pradedu savo 
profesinį kelią, kaip diplomuotas 
logopedas. 

Be to, buvau vienas iš tų, ku-
riems teko Druskininkų savival-
dybės stipendija. Nors turėjau 
įsipareigojimą sugrįžti padirbėti 
į gimtąjį miestą, aš to įsipareigo-
jimu nevadinu. Man smagu, kad 
mūsų savivaldybė suteikia ga-
limybę jaunimui studijuoti ir su-
grįžti atgal į Druskininkus kurti 
čia savo gyvenimą, turėti erdvę 
savirealizacijai ir tobulėjimui. 

Man labai svarbu, kad savo 
gimtajame mieste jaučiuosi rei-
kalingas. Be to, kokie gražūs yra 
Druskininkai! 

Tai laisvalaikį leidžiate čia?
Su drauge Gabija labai mėgs-

tame K. Dineikos sveikatingumo 
parke pažaisti badmintoną, rie-
dučiais pavažinėti. Čia yra pui-
kių dviračių takų, ypač patinka 
trasa šalia Nemuno, prie „Uno“ 
nuotykių parko. Žinoma, mėgs-
tame ir pakeliauti – pirmadienį 
sugrįžau iš Gdansko.

Man labai patinka aktyvus lais-
valaikis, o Druskininkuose tam 
tikrai sudarytos visos sąlygos. 

Džiaugiuosi, kad mano drau-
gė – taip pat druskininkietė, me-
dikė, praktikas atlieka Druski-
ninkų ligoninėje. Esu laimingas, 
kad abu sutarėme likti Druski-
ninkuose. 

Didžiausia profesinė svajo-
nė?

Norėtųsi, kad kuo daugiau 
vaikų, mano padedami, galė-
tų įveikti kalbėjimo sutrikimus ir 
džiaugtis visaverčiu gyvenimu. 

Jauni mokytojai S. Šerkšnas ir S. Nalevaikienė sako, kad Druskininkuose jiems pakan-
ka erdvės profesinei saviraiškai / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Renginio akimirkas užfiksavo Deividas Laukionis ir Marius Dovidauskas

Paskutinį vasaros savait-
galį stalo žaidimų entuzias-
tai rinkosi į Druskininkus, kur 
vyko jau šeštasis stalo žaidi-
mų festivalis „PineCon 2022“. 
Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centre surengtame dviejų 
dienų renginyje per du šimtus 
dalyvių ne tik išbandė nau-
jausius lietuvių kūrėjų stalo 
žaidimus, dalyvavo turnyruo-
se, vaidmenų žaidimų sesi-
jose ir nacionaliniuose stalo 
žaidimų čempionatuose, bet 
ir išrinko geriausią „Dust off“ 
konkurso prototipą.

„Terra Publica“ organizuota-
me stalo žaidimų prototipų kon-
kurse pirmoji vieta atiteko stalo 
žaidimo „Bad Cat“ autoriui Ta-
dui Kastanauskui. Asimetrinis 
žaidimas apie žavią senelio ir jo 
katės nesantaiką, kuri, kaip tei-

gė autorius, paremta tikrais fak-
tais, sužavėjo mažus ir didelius 
bei pelnė daugiausia komisijos 
balų. Publikos simpatija atiteko 
Dmitrijaus Babičiaus žaidimui 
„Unpopular Opinion“.

Dvi dienas trukusiose „Brain 
Games“ 2022 m. Lietuvos „Ca-
tan“ čempionato batalijose pa-
aiškėjo Lietuvos čempionas. Po 
atkaklių legendinio stalo žaidi-
mo kovų, kuriose varžėsi net 
64 dalyviai, nugalėtoju tapo Ta-
das Krivickas. Lapkričio mėne-
sį jis atstovaus Lietuvai Pasaulio 
čempionate Maltoje. 

Sekmadienį vykusio Lietuvos 
„Carcassonne“ čempionato nu-
galėtoju, pralaimėjęs vieninte-
lę kovą iš aštuonių, tapo Andre-
jus Švabas. Jis džiaugėsi nauja 
patirtimi: „Nekantriai laukiu gali-
mybės Esene sužaisti su 2022 

metų geriausiais kitų šalių žai-
dėjais ir paslapčia tikiuosi lai-
mėti bent vieną žaidimą.“

„PineCon 2022“ lankytojai taip 
pat turėjo galimybę klausytis 
diskusijos „Sukurti stalo žaidimą 
– misija įmanoma“, kurioje daly-
vavo stalo žaidimų kūrėjai Urtis 
Šulinskas, Vytautas Kandrotas, 
Tadas Kastanauskas, Tomas 
Miliauskas ir Vilius Vaura. Po-
kalbio dalyviai pasakojo apie 
savo, kaip stalo žaidimų kūrėjų, 
kelią ir dalijosi įžvalgomis apie 
stalo žaidimų kūrimo perspekty-
vas Lietuvoje.

Konvente buvo galima išban-
dyti šiais metais pasirodysian-
čius lietuviškus stalo žaidimus 
– edukacinį-strateginį „Marijam-
polę“ ir „DEME GAMES“ kor-
tų žaidimą „Cheesy Heist“, pa-
žaisti stalo žaidimų kūrėjų klubo 
„Prototipas“ žaidimus. Čia pat 
buvo galima susipažinti su „Ter-
ra Publica“ ir „Vienaragio“ lietu-
vių kūrėjų žaidimais. 

Kolekcinių kortų žaidimų fanus 
su hobiu supažindino ir „Poke-
mon TCG“ bei „Flesh and Blo-
od“ turnyrus surengė „Rikis“, o 
„Manohobis.com“ pakvietė su-
sirungti epinėse „Summoner 
Wars“ kovose. Didelio susido-
mėjimo susilaukė „Klask“ – ma-
gnetinio, stalo futbolą ir oro ritulį 
primenančio žaidimo, turnyras.

„PineCon“ tradiciškai buvo ga-
lima susipažinti su įvairiais vai-
dmenų žaidimais. „Žaidimo 
meistrai“ paruošė LARPG – 
„kabinetinį“ vaidmenų žaidimą 
su vampyrų tematika, o vaka-

re vyko „Call of Cthulhu RPG“ ir 
„Ten Candles“ sesijos, taip pat 
socialinis-dedukcinis vaidmenų 
žaidimas „Blood on the Clock-
tower“.

Konventą tradiciškai atida-
rė „Akmens, popieriaus, žirklių“ 
čempionatas, renginio dalyviai 
savo jėgas išmėgino protmūšy-
je apie stalo žaidimus, dalyvavo 
stalo žaidimų aukcione ir kitose 
veiklose.

Festivalį organizavusios asoci-
acijos „Druskininkų stalo žaidi-
mų klubas“ prezidentas Juozas 
Kazlauskas džiaugėsi pavyku-
siu renginiu: „Džiugu matyti į 
Druskininkus susirinkusį gau-
sų stalo žaidimų gerbėjų ir kū-
rėjų būrį iš visos Lietuvos ir ne 
tik, stebėti, kaip užmezgami 
kontaktai tarp leidėjų ir dizai-
nerių, o pradedantys stalo žai-

dimų kūrėjai gauna neįkainoja-
mą grįžtamąjį ryšį iš jų žaidimus 
išbandžiusių festivalio dalyvių. 
Galima konstatuoti, kad šiais 
metais „PineCon“ ūgtelėjo į vi-
siškai naują lygmenį ir įtvirtino 
savo, kaip ryškiausio stalo žai-
dimų kultūrą puoselėjančio ren-
ginio Lietuvoje, vardą. Tai, be 
abejonės, suteikia didelę at-
sakomybę, tačiau malonu, kad 
renginio bendruomeniškumas ir 
vizitine kortele tapusi draugiška 
bei atsipalaidavusi atmosfera iš-
lieka kertine jo ašimi.“

Renginys iš dalies finansuotas 
Druskininkų savivaldybės kultū-
ros srities projektų finansavimo 
konkurso lėšomis.

Asociacijos „Druskininkų 
stalo žaidimų klubas“ 

informacija

Festivalyje „PineCon 2022“ pristatyti lietuvių kūrėjų stalo žaidimai, išrinkti 
geriausieji prototipai ir karūnuoti stalo žaidimų čempionai

Mieli mano Mokytojai, buvę bendradarbiai, mokiniai,

Rugsėjo pirmosios skambutis šiandien vėl kviečia į mokyklas. 
Tai ta diena, kai prisimename mus mokiusius Mokytojus, 

bendraklasius, kartu dirbusius kolegas, tebesimokančius ir 
mokyklas jau palikusius mokinius.

Džiaugiuosi, kad mano ir daugelio mūsų gyvenime Rugsėjo 
1-oji buvo ir išliks ne tik kaip Mokslo ir žinių šventė, bet ir naujų 

darbų, įdomių susitikimų, šviesių svajonių pradžią žyminti diena.

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu su Rugsėjo 1-ąją! Visiems linkiu, 
kad šventinis mokyklinio skambučio aidas kiekvieno iš mūsų 

širdyse vėl pažadintų ne tik prisiminimus, bet ir pažinimo 
džiaugsmą, nuolatinį norą semtis žinių ir tobulėti, neatsisakyti 

savo tikslų ir svajonių. Stiprybės ir sveikatos,  
lai pildosi visi Jūsų lūkesčiai ir norai!

Nuoširdžiai Jūsų, Julius Matulevičius
Užsakymo Nr. MDR-PR-370-02
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Mieli moksleiviai, mokytojai, tėveliai,
     nuoširdžiai sveikiname Jus su prasidedančiais 
naujais mokslo metais – didelių darbų, ieškojimų 
ir atradimų pradžia.
    Tegul šie metai būna sėkmingi ir kūrybingi, 
skatinantys tobulėti. Lai nepristinga Jums 
kantrybės, meilės ir pagarbos vienas kitam, o 
kiekviena mokslo diena dovanoja pažinimo 
džiaugsmą! Tegul tai būna gražiausias ir 
prasmingiausias laikas Jūsų gyvenime!

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Druskininkų skyriaus vardu, pirmininkas Donatas Mizaras

Karantino metu Lietuvoje, 
kaip ir visoje Europoje, pra-
sidėjo dviračių bumas. Nu-
trūko tiekimo grandinės, ga-
mintojai sustabdė gamybą, 
o žmonės, norėdami svei-
kai ir nepriklausomai judėti, 
šluote iššlavė dviračių par-
duotuves. Druskininkuose, 
garsėjančiuose savo pui-
kiomis dviračių trasomis, 
kuriose poilsiautojai vis 
dažniau išbando ir elektri-
nes transporto priemones, 
atsirado nauja parduotu-
vė prekiaujanti elektrinėmis 
dviratėmis priemonėmis. 
Kalbamės su jos įkūrėju Do-
natu Mizaru.

Kodėl nusprendėte imtis 
tokios veiklos?

Viskas prasidėjo prieš pu-
santrų metų. Pamenu, dar su 
šviesaus atminimo. tėveliu už-
siiminėjome elektrinių dvira-
čių nuomos veikla ir žiemą 
keitėme inventorių. Sugalvo-
jome įsigyti didmenine kai-
na daugiau elektrinių trans-
porto priemonių ir pabandyti 
jomis prekiauti. Atsirado su-
sidomėjimas, poreikis, todėl 
įkūriau elektroninę parduotu-
vę „electricride.lt“ ir pradėjau 
prekiauti. Tai truko metus, pa-
laipsniui supratau, kad klientui 
reikia suteikti galimybę ne tik 
iš nuotraukos spręsti apie pre-
kę, visiems įdomiau ateiti, pa-
čiupinėti, atsisėsti, pačiam iš-
bandyti ir pajusti važiavimo 
malonumą. Pastebėjau, kad 
veikianti tikra parduotuvė kelia 
ir didesnį žmonių pasitikėjimą. 
Aišku, mažesniame mieste tai 
dar didesnis įpareigojimas – 
turi nenuvilti žmonių, suteikti 
jiems serviso paslaugas, ga-
rantijas. Tiesa, atvyksta klien-

tai ir iš kitų Lietuvos miestų.

Koks Jūsų parduotuvės 
asortimentas šiandien?

Didžiąją asortimento dalį su-
daro elektrinės transporto 
priemonės – tai ir paspirtukai, 
elektriniai dviračiai, motoro-
leriai, ir net elektriniai motoci-
klai. Vieną tokį vairuoju ir pats, 
stengiuosi, kiek įmanoma daž-
niau, juo pakeisti automobi-
lį. Skirtumas jaučiasi – jokio 
garso, eksploatacija papras-
ta – įkrauni ir važiuoji, jokių te-
pimų, išlaidų alyvai, tepalams. 
Ir miesto sąlygomis galima nu-
važiuoti 200 kilometrų.

Ar jaučiamas klientų susi-
domėjimas?

Susidomėjimas tikrai didelis. 
Be abejo, jaunimas domisi ir 
perka galingesnius, geresnių 
parametrų įrenginius, tačiau 
elektriniais dviračiais labiau-
siai domisi vyresni, jau gero-
kai per 50 metų perkopę žmo-
nės. Ypatingai populiarūs yra 
sulankstomi dviračiai, paklau-
są turi ir dviračiai storesnėmis 
padangomis, daug perkama 
elektrinių paspirtukų ir moto-
rolerių. Iš tikrųjų žmonės vis 
dažniau keičia transporto pa-
sirinkimo įpročius. Tiesiog ma-
žiau važiuoja automobiliais, o 
į darbą vykti renkasi elektrinį 
dviratį ar motorolerį. 

Tokį apsisprendimą lemia 
tikriausiai ne tiek sąmonin-
gumas, kiek kuro kainos?

Kai kalbame su klientais, jie 
dažnai ir sako, kad nori elektri-
niu dviračiu ar paspirtuku va-
žiuoti į darbą. Kažkas gyvena 
kaimo vietovėje, kur autobusai 
ne taip dažnai ir ne visada pa-
togiu grafiku kursuoja, o nuva-

žiuoti 10-20 kilometrų elektri-
ne priemone tikrai įmanoma. 
O ir tie orai – ne kliūtis. Lie-
tuviai kartais sako, kad mūsų 
šalyje dažnai lyja ir kone pusę 
metų dvirate priemone va-
žiuoti negalima, bet aš visuo-
met kaip pavyzdį raginu prisi-
minti Nyderlandus. Juk ten lyja 
daug daugiau, nei pas mus, ir 
vis tiek visi važiuoja dviračiais, 
ten tiesiog visur jaučiama va-
žiavimo dviračiu kultūra. Esu 
tikras, kad ir Druskininkuose, 
kur yra fantastiški dviračių ta-
kai, tikrai galime rinktis dvira-
tį, kaip susisiekimo priemonę.

Stengiatės prisidėti, kad 
Druskininkuose būtų dar 
švaresnis oras?

Taip, be abejo, turiu svajonę, 
kad Druskininkai taptų pats 
žaliausias miestas. Kažkada 
būdavo ir mūsų kurorte, ir ki-
tur tokia tvarka – arba palie-
ki automobilį aikštelėje, arba 
tiesiog mokestį moki. Sakyki-
me, jeigu jau labai nori kuror-
te automobiliu važinėti, tai ir 
susimokėti „poniškai“ turėtum. 
Kartais savaitgaliais baisu žiū-
rėti, kiek Čiurlionio gatvėje tų 
automobilių būna.

Girdžiu ir kituose miestuo-
se, pavyzdžiui, Neringos savi-
valdybėje įstaigų darbuotojai, 
prižiūrintys švarą ir tvarką, jau 
naudoja elektrines priemones. 
Tai ir Druskininkai galėtų tap-
ti tvaraus darbinių susisiekimo 
priemonių pavyzdžiu. 

Ar tvarų ekologišką judėji-
mą skatina ir valstybė?

Taip, noriu atkreipti dėmesį, 
kad žmonės, įsigydami elek-
trinius dviračius, tikrai naudo-
jasi valstybės parama. Prida-
vus taršų, tiksliau – bet kokį 
automobilį, galima gauti kom-
pensaciją. Svarbu, atitikti tam 
tikrus keliamus reikalavimus 
(savininkas turi būti išlaikęs 
automobilį ne mažiau kaip vie-
nerius metus, turi būti tam ti-
kros datos automobilio tech-
ninės apžiūros dokumentai ir 
panašiai) ir tuomet, perkant 
elektrinį dviratį, galima gau-
ti 500 Eur kompensaciją. Be 
to, galima įsigyti du vienetus. 
Taigi už vieną priduotą auto-
mobilį galima gauti tūkstančio 
Eur kompensaciją ir nusipirkti 
elektrinį dviratį, kurie pas mus 
kainuoja 

nuo 599 iki 2000 Eur. Už 
paspirtukus kompensuojama 
300 Eur, galima jų 2 vienetus 
pirkti ir gauti 600 Eur kompen-
saciją. Motoroleriai kainuoja 
nuo 1500 iki 5000 Eur, jiems 
taikoma 1000 Eur kompensa-
cija. Žinoma, pas mus visa tai 
galima įsigyti ir išsimokėtinai. 
MB „Druskininkų servisas“ 
paslaugomis naudojasi ne tik 
druskininkiečiai, turime klientų 
iš visos Lietuvos.

Ar jau visi Jūsų šeimos na-
riai važinėja elektrinėmis 
susiekimo priemonėmis?

Pats važinėju elektriniu mo-
tociklu, sesuo planuoja įsigyti 
elektrinį dviratį. Tiesa, žmona, 
kol kas dar mina įprastą dvira-
tį. Bet jau progresuojame...

Ko palinkėtumėte savo bū-
simiems klientams?

Palinkėčiau visiems pirmiau-
sia ateiti ir bent apsidairyti, 
galbūt kažką išbandyti – tikrai 

suteiksime tokią galimybę. Ir, 
žinoma, linkėčiau keisti požiūrį 
į pačią transporto priemonę – 
dviratis irgi gali būti ne tik lais-
valaikio praleidimo, bet ir susi-
siekimo priemonė. 

Nors elektros kainos dabar 
kyla, kol kas jos tikrai negąs-
dina. Įkrauti, tarkime dviratį, 
priklausomai nuo baterijos tal-
pos, tekainuos 20-30-50 cen-
tų, motorolerį, nuvažiuojan-
tį iki 100 km, galime pakrauti 
už 1 eurą, tad, lyginant su ki-
tomis kuro rūšimis, yra ganė-
tinai pigu ir, svarbiausia, eko-
logiška.

Parduotuvės adresas: 
 Vilniaus al. 34, Druskininkai

Kontaktai: +370 673 03044,
info@electricride.lt
www.electricride.lt

Dirbame: 
I-V –10:00-19:00, 
VI – 10:00-16:00

Verslininkas D. Mizaras: „Druskininkai galėtų būti tvaraus judėjimo pavyzdžiu“

D. Mizaras elektrinį motociklą vairuoja ir pats, stengiasi, kiek įmanoma dažniau, juo pakeisti au-
tomobilį / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Didžiąją parduotuvės asortimento dalį sudaro elektrinės transporto priemonės – paspirtukai, 
elektriniai dviračiai, motoroleriai ir net elektriniai motociklai / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-PR-370-01

Užsakymo Nr. MDR-370-01
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Centre „Dainava“ vyko Lietuvos ir Lenkijos partnerių  

medicinos darbuotojų mokymai

Mokymo centre „Dainava“ surengtuose Lietuvos ir Lenkijos partnerių medicinos darbuotojų mokymuose savo žiniomis ir patirtimi reabilitacijos me-
todų taikymo stuburo ir sąnarių pažeidimų prevencijos srityje dalijosi kineziterapeutas, masažuotojas D. Nedzinskas / Centro „Dainava“ archyvo ir 
asociatyvios nuotraukos

Viešoji įstaiga Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mo-
kymo centras „Dainava“ 
kartu su Augustovo ligoni-
ne įgyvendina projektą „Re-
abilitacijos paslaugų priei-
namumo didinimas senyvo 
amžiaus žmonėms“ (Projek-
to Nr. LT-PL-4R-291). Projek-
tas finansuojamas Interreg 
V-A Lietuvos-Lenkijos ben-
dradarbiavimo programos 
(3 Prioritetas – „Socialinės 

įtraukties skatinimas, kova 
su skurdu ir diskriminacija“) 
lėšomis. 

2022 m. birželį mokymo cen-
tre „Dainava“ vyko Lietuvos ir 
Lenkijos partnerių medicinos 
darbuotojų mokymai. Savo ži-
niomis ir patirtimi reabilitacijos 
metodų taikymo stuburo ir są-
narių pažeidimų prevencijos sri-
tyje dalijosi kineziterapeutas, 
masažuotojas Domantas Ne-
dzinskas.

Jo įžvalgomis norime pasida-
linti ir su „Mano Druskininkai“ 
skaitytojais. 

Stuburo skausmo 
prevencija

Kokių kasdienės veiklos 
pratimų ar judesių reikia imtis 
esant stuburo skausmams?

1. Svarbu tinkamai aktyvuo-

ti giliuosius raumenis, ypa-
tingai – diafragmą

Svarbu jausti įkvėpimą į nuga-
ros plotą, ypatingai – sėdimoje 
pozicijoje. Įkvėpti reikia per nosį 
– pilnai įkvėpkite, pilnai iškvėp-
kite ir užlaikykite kvapą iki 4 se-
kundžių. Kartokite nuo 6 iki 12 
pakartojimų, bent 2-3 kartus per 
dieną. 

2. Stuburo slankstelių ir 
tarp jų esančių diskų tempi-
mo skatinimas

Atsisėskite ant kėdės krašto, 
atsiremkite dilbiais į stalą ar kė-
dės ranktūrius, šiek tiek pasvir-
kite pirmyn. Pėdas laikykite tie-
siai bei klubų plotyje. Iškvėpimo 
metu stipriai remkitės pėdomis į 
žemę bei sėdmenimis į kėdę ir 
vienu kartu tempkite viršugalvį 
aukštyn, taip priversdami stubu-
rą ilgėti. Kartokite nuo 6 iki 10 
pakartojimų, 2-3 kartus per die-
ną.

3. Giliųjų ir paviršinių kor-
seto raumenų aktyvavimas 
gulimoje pozicijoje

Įkvėpimo metu laikykite rankas 
ant šonkaulių apačios, jauskite, 
kaip jie plečiasi. Iškvėpimo metu 
stipriai įtraukite pilvą, bambą ar-
tindami prie stuburo ir šiek tiek 
tempdami į viršų link galvos. Iš-
kvėpus visą orą, laikant įtrauktą 
pilvą, šiek tiek pakelkite sėdme-
nis į viršų, 2-3 sekundes išlaiky-
kite tokią padėtį ir lėtai nuleiski-
te žemyn. Kartokite nuo 4 iki 8 
kartų, 2-3 kartus per dieną.

Kelio ir klubo sąnarių 
skausmo prevencija

Patarimai, kaip sumažin-
ti kelio ir klubo sąnarių įtam-
pą, skausmą ar diskomfortą 
vaikščiojant

1. Dėvėkite laisvą, priekinės 
pėdos dalies nevaržančią ava-
lynę.

2. Dėvėkite avalynę, kurios 
pado aukštis ne didesnis nei 3 
cm.

3. Pasivaikščiojimui rinkitės 
nelygų reljefą, kuriame yra įkal-
nių ir nuokalnių. Taip kelio ir klu-
bo sąnariai dirba ergonomiškiau 
ir ekonomiškiau.

4. Norėdami palengvinti ke-
lio ir klubo sąnarių darbą ėjimo 
metu, prieš ėjimą voluokite pė-
das su kietu kamuoliuku iki 2 mi-
nučių, o po fizinio krūvio – iki 5 
minučių.

5. Sąnarinio skysčio didini-
mui tinka įvairūs ėjimo interva-
lai. Pavyzdžiui, 5 minutes eikite 
sparčiu tempu, 5 minutes eikite 
itin lėtai, pakartodami tai nuo 8 
iki 10 kartų.

Mitybos rekomendacijos, 
mažinančios uždegimi-

nius procesus sąnariuose

• Tinkamai vartokite vandenį 
– svarbus ne tik išgeriamo van-
dens kiekis, bet kaip dažnai jis 
vartojamas. Išgerkite iki pusės 
stiklinės vandens kas 1-1,5 val. 

• Vanduo ypatingai svarbus 
ryte. Atsikėlę, iš karto suvartoki-
te iki 500 ml šilto vandens ir po 
to fiziškai pajudėkite iki 45 min. 
– tai itin teigiamai veikia tarp 
stuburo slankstelių esančius 
diskus.

• 60 proc. viso maisto racio-
no turėtų sudaryti sveikieji an-
gliavandeniai ir tik po 20 proc. – 
riebalai bei baltymai.

• Venkite maisto produktų 
maišymo, nes tai sukelia ilgus 
rūgimo procesus, po to rūgšti-
niai produktai sunkiai pašalina-
mi iš sąnarių.

• Rūpinkitės kepenų ir žarny-
no sveikata, nes tai pagrindiniai 
organai užtikrinantys tinkamą 
sąnarių funkciją (tinkami kurku-
mino, piperino, margainio, gys-
ločio preparatai).

• Maitinkitės tik 2-3 kartus 
per dieną.

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

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

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

„Mano Druskininkai“!
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„Muzika be sienų“ Druskininkų publikai  
dovanojo muzikinę šventę

Konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ uždarymo ceremonija vyko „Draugystės sanatorijoje“ / 
asmeninio archyvo nuotraukos 

Rugpjūčio 22-ąją Druski-
ninkuose pasibaigė XXII-asis 
tarptautinis muzikos konkur-
sas ir festivalis „Muzika be 
sienų“. Tai – unikalus, druski-
ninkiečių ir miesto svečių pa-
mėgtas renginys, jungiantis 
konkursą, festivalį ir edukaci-
nę programą

Visą savaitę įvairiose Drus-
kininkų erdvėse netilo muzi-
kos garsai. Konkurso dalyviai ir 
kviestiniai atlikėjai druskininkie-
čiams bei miesto svečiams de-
monstravo savo meistriškumą. 
Koncertai vyko sanatorijose, 
muziejuose, po atviru dangumi 
miesto Pramogų aikštėje. Kon-
kursiniams pasirodymams M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje ren-
gėsi įvairaus amžiaus muzikai, 
atvykę net iš 18 šalių. Pirmą kar-
tą sulaukėme svečių iš Kosovo, 
Slovakijos. 

Ypatingas dėmesys – Ukrai-
nai

Festivalio organizatoriai su-
laukė talentingų, aukščiausius 
įvertinimus pelniusių dalyvių 
iš Ukrainos, taip pat ukrainie-
čių pabėgėlių, kurie mokosi mu-
zikos Lietuvoje. Pabėgėliams 
buvo suteikta galimybė dalyvau-
ti konkurse nemokamai. Konkur-
so programose skambėjo daug 
ukrainietiškos muzikos, geriau-
siai ją atlikusieji apdovanoti spe-
cialiais prizas už geriausią ukrai-
niečio kompozitoriaus kūrinio 
atlikimą. Į žiuri buvo pakvies-
ti du garsūs profesoriai iš Lvo-
vo – muzikos akademijos rekto-
rius prof. Ihor Pylatyuk, pianistė 
prof. Elena Pylatyuk, tačiau CO-
VID-19 pakoregavo jų planus. 
Tikimės išvysti šiuos puikius 
muzikus kitąmet. Išgirdome ne-
paprastai įdomaus kompozito-
riaus M. Natalevičiaus kūrinio 
„Koliažas laiko pabaigai“ Ukrai-
nos tematika premjerą, kurį pui-
kiai atliko Gabija Natalevičienė.

Koncertų gausa
Šiemetis renginys prasidėjo 

ypatingu koncertu M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos koncer-
tų salėje. Daugelio tarptautinių 
konkursų, taip pat ir „Muzika be 
sienų“ laureatas Paulius Anders-
son atliko visus dvylika F. Lisz-
to trasnscendentinių etiudų for-
tepijonui. Tai – istorinis įvykis 
Lietuvoje. Juk šį 70 min.trunkan-
tį ciklą, reikalaujantį aukščiausio 
meistriškumo, imasi skambinti 
ne tiek daug pianistų visame pa-
saulyje. Pauliaus atlikime puikiai 
derėjo blizgantis virtuoziškumas 
ir žavus poetiškumas.

Specialus vakaras buvo skirtas 
ir daug metų su „Muzika be sie-
nų“ praleidusių iškilių menininkų 
atminimui pagerbti. Gėrėjomės 
Alfonso Šuliausko tapybos dar-
bais, dvasinga Vidos Šuliauskie-

nės kalba, muzikos garsais ir žo-
džiu šiltai prisiminėme ne tik šio 
iškilaus dailininko, bet ir kompo-
zitoriaus Juliaus Andrejevo, im-
provizatoriaus Olego Molokoje-
dovo atminimą. 

Daugelį metų p. A. Šuliauskas 
tapydavo konkurso dalyvių bei 
komisijos narių portretus, dabar 
šią tradiciją tęsia Saulius Ru-
dzikas. Jo šiemet nutapyti Gie-
dros Julijos Tutkutės, Volodymir 
Zacycha, Auroros Snerfild Nuni 
Darvaan-Hermana portretai pui-
kuosis Danijoje, Ukrainoje bei 
Lietuvoje. Laureatams taip pat 
įteikti paveikslai iš asmeninės 
Veronikos Vitaitės kolekcijos.

Pilnutėlėje „Draugystės sana-
torijos“ salėje ovacijomis sutik-
ta nauja Nacionalinės premijos 
laureato prof. Petro Vyšniaus-
ko ir prof. Aleksandros Žvirbly-
tės programa „Dedikacija Vil-
niui“. Koncerto metu pristatytas 
ir naujas to paties pavadinimo 
kompaktinis diskas.

Ypatingą atmosferą klausyto-
jams sukūrė talentinga, į pasau-
linį atlikėjų Olimpą sėkmingai 
kopianti vokalistė Marija Vilar 
de Rohde (Argentina), pakvietu-
si į „Draugystės sanatorijoje“ bei 
„SPA Vilnius“ surengtus solinius 
koncertus „Amanacer“. 

Nuostabią dovaną Druskinin-
kų melomanams pateikė pianis-
tas Fabio Romano iš Vokietijos, 
surengęs aukščiausio lygio kon-
certą „Eglės“ sanatorijoje. Jis 
pelnė pagrindinį festivalio kon-
certinį prizą – rečitalį Lenkijoje.

Daug klausytojų sutraukė kon-
certas M. K. Čiurlionio memori-
aliniame muziejuje „M. K. Čiur-
lionis, jo amžininkų kūryba ir 
epocha“, kuriame garsūs atlikė-
jai – žiuri nariai iš įvairių pasaulio 
šalių – atidavė duoklę mūsų tau-
tos genijui bei kitiems puikiems 
kompozitoriams.

Vyko nepaprastai daug šiltų at-
siliepimų sulaukę jaunų virtuo-
zų koncertai įvairiose miesto er-
dvėse.

Vienas iš konkurso-festivalio 
„Muzika be sienų“ tikslų – neį-
galiųjų ir profesionalių muzikan-
tų suartėjimas. Didelio klausyto-
jų dėmesio sulaukė koncertas 
Pramogų aikštėje –su „Muzika 
be sienų“ orkestru (dirigentas – 
Laurynas Sadauskas) muzikavo 
konkurso dalyviai, girdėjome ir 
puikų LSKD „Guboja“ globotinių 
muzikavimą. 

Svarbus aspektas – eduka-
cija

Kasdien vyko atviros žiuri narių 
pamokos – pas žymius muzikus 
pasitobulinti galėjo kiekvienas 
konkurso dalyvis. Fantastiškos 
buvo legendinio pianisto iš Par-
yžiaus Eugen Indjič pamokos, 
aukščiausios klasės atlikėjo fizi-
ologijos, psichofiziologijos meis-

tro Henrik Ulf Goehle seminarai, 
intriguojantys ir provokuojantys 
improvizacijos guru P. Vyšniaus-
ko atvėrimai. Puikus Rolando Ai-
duko seminaras, supažindinęs 
su jauno dainininko balso ugdy-
mo metodika. Pianisto techni-
kos stabilumo ugdymo paslaptis 
meistriškai atskleidė prof. Mar-
tin Jepsen (Danija). Įspūdingą 
filmą, atspindintį jau du dešim-
tmečius vykstančią „Muzika be 
sienų“ veiklą, sukūrė prof. dr. R. 
Aleknaite-Bieliauskienė. Filmą 
puikiai įvertino gausiai susirinku-
si žiūrovų auditorija.

Įdomių pranešimų išgirdome 
konkurso-festivalio mokslinėje-
metodinėje konferencijoje. 

Konkurso dalyvius vertino trys 
solidžios tarptautinės žiuri, ku-
riose dirbo žymūs profesoriai 
iš Vokietijos, Danijos, Argenti-
nos, Lenkijos, Lietuvos. Atrado-
me visą būrį išskirtinių talentų. 
Grand Prix pelnė artistiškas pi-
anistas iš Sakartvelo Tchabua 
Pachkoria, puikus smuikininkas 
iš Ukrainos Volodimir.Zatsikha 
ir jo koncertmeisterė Marija Fe-
dyna, daug vilčių teikianti jaunoji 
pianistė Patricija Vilkaitė iš Ute-
nos, ypatingu muzikalumu visus 
pakerėjusi arfistė Giedra Julija 
Tutkutė, pianistas iš Danijos Ale-
xander Roman. Jiems pinigines 
premijas paskyrė ir įteikė LMD 
XXI amžiaus muzika ir švietimas 
bei žiuri narė, pianistė Daiva Ta-
reilytė-Juškienė. 

Ryškiausiai įvairiose amžiaus 
kategorijose pasirodžiusieji kon-
certuos įvairiose pasaulio šaly-
se. Stipendijas dalyvauti 2023 
m. tarptautiniame šiuolaikinės 
muzikos konkurse-festivalyje 
„Šimtmečio muzika“ San Jose 
(Kosta Rika) pelnė Rugilė Mely-
tė ir Vytautas Pocius. Į tarptau-
tinį festivalį Lenkijoje kvietimus 
gavo Jonas Jankauskas ir Bene-
diktas Galvydis, Tchabua Patch-
koria (Sakartvelo), Fortesa Ju-
sufi (Kosovas). Nugalėtojų laukia 
koncertai Vokietijoje, organizuo-
jami žymiosios druskininkietės, 
prof. Guodos Gedvilaitės. Į juos 
pakviesti T. Patchkoria (Sakar-
tvelo), Jonas Jankauskas (Lietu-
va), Aronas Ruminas (Lietuva). 
Su Šv. Kristoforo kameriniu or-
kestru Vilniuje koncertuos Sofia 
Jankauskaitė, Vytautas Pocius, 
Joris Mikužis, Rugilė Melytė.

Konkurso-festivalio „Muzika 
be sienų“ uždarymo ceremonija 
vyko „Draugystės sanatorijoje“. 

Koncertavo ryškiausi daly-
viai, padėkota visiems, prisidė-
jusiems prie konkurso-festivalio 
rengimo, paskelbti ir apdovano-
ti nugalėtojai. 

Visi skirstėsi dvasiškai pakylė-
ti, įgiję naujos patirties, įkvėpti 
naujų idėjų ir susiradę būrį nau-
jų draugų. 

Konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ už paramą, pagalbą ir bendradarbiavimą nuoširdžiai dėkoja Druskininkų savivaldybei, renginio Mecenatui p. Gediminui 

Kuprevičiui, Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos kolektyvui bei direktorei p. O. Olšauskienei, UAB „Draugystė sanatorija“ vadovams ir ypač – p. V. 

Kaubrienei, „Eglės sanatorijos“ direktoriui p. A. Saldai, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui p. R. Palioniui, Druskininkų kultūros centro 

direktorei p. R. Viniarskaitei, M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovei p. R. Stankevičienei, Miesto muziejaus direktoriui p. G. Dumčiui, „SPA Vilnius“, centrui 

„Dainava“, viešbučiams „Regina“, „Galia“, UAB „Galuotas“, p. R. Pankevičienei ir kitiems.

PADĖKA
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Išnuomojamos autoserviso dirbtuvės su pilna įranga. 
Tel. 8 687 98911

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

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus
Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur. 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu  
info@akvavita.lt

Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas;
pardavimas, 

tarpininkavimas;
paskolos;
vertinimas

www.zeme.lt
Tel. 8 680 84444

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

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

Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.  
Tel. 8 625 71804

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

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

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

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

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

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“!

SODO DARBAI: vejos, aukštos žolės pjovimas, gyvatvorių 
karpymas, medžių genėjimas, kelmų iškasimas, šakų ir 

kitų atliekų išvežimas. Tel. 8 634 90539

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius  
sanatorijos „Belorus“ baseine.  

Tel. 8 625 67707

Transporto įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų darbui 
Lietuva-Vokietija-Lietuva ir Lietuva-Čekija-Slovakija-Lietuva. 

Tel. 8 677 71255

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

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

El. p. infogeoservisas@gmail.com

PADĖKA DRUSKININKŲ LIGONINĖS KOLEKTYVUI

Sunki ir netikėta liga lėmė, kad šį pavasarį itin sudėtingos būklės 
patekau į Druskininkų ligoninės medikų priežiūrą.

Už profesionalumą, žmogišką rūpestį ir dėmesį, atvirą ir nuo-
širdų bendravimą, pagalbą tiek medicininėje, tiek psichologinėje 
plotmėje iš visos širdies dėkoju mane gydžiusiems ir gydantiems 

bei slaugantiems medikams: Nadieždai Oleinik ir jos skyriaus 
komandai, Nijolei Šavelskienei ir jos skyriaus komandai, Laimutei 

Stankevičienei ir jos skyriaus komandai.

Atskirą nuoširdų AČIŪ tariu kiekvieną mano buvimo ligoninėje 
dieną praskaidrinančiam, visų pirma šiltam ir nuoširdžiam žmogui, 
be to, savo srities profesionalui, kineziterapeutui Justinui Radze-

vičiui.

Ačiū Jums visiems, mieli medikai! Sėkmės bei ištvermės Jūsų 
sunkiame darbe!

Marijona Prakapienė

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

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

Tel. 8 636 94394

AKCIJA -30 %

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

42 €

Sveikatos paslaptis –
laimingose akimirkose

Kainos nuo

60 €

Senjorų 
sveikatos 
ištyrimas

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

DRUSKININKAI

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

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE 
BUS ORGANIZUOJAMI NEMOKAMI 

VALSTYBINĖS (LIETUVIŲ) KALBOS KURSAI 
UKRAINOS PILIEČIAMS

Trukmė – 40 akad. val.  
(2 kartus per savaitę po 2 akad.val.).

Vieta: Druskininkų švietimo centras,  
M. K. Čiurlionio g. 80 (II aukštas, 6 auditorija).

Mokymų pradžia: 2022 m. rugsėjo 9 d. 18 val.

Registracija tel. (8 313) 51853,  
8 615 88500 arba  
el. paštu gintutis@dscentras.lt 

Jei esate diplomuota (-as) (diplomas nuo 2014 m.) slaugytoja (-as) 
ir ieškote darbo užsienyje, norime pasiūlyti jums galimybę dirbti Ny-
derlandų – šalies su viena labiausiai pažengusių sveikatos apsau-
gos sistemų – sostinėje Amsterdame.
Pirmiausia nuotoliniu būdu išmokysime Jus olandų kalbos (bendro-
sios ir profesinės) – kursas Jums bus nemokamas, tereikės nusipirk-
ti skaitmenines knygas. Praktikoje patikrintas mokymosi metodas 
leis Jums pasiekti darbui reikalingą kalbos lygį per palyginti trumpą 
laiką, tačiau tam reikės skirti visą darbo dieną.
Sėkmingai užbaigus kalbos kursą, užsiregistruosite Nyderlandų 
profesiniame registre, sudarysite tiesioginę darbo sutartį ir dirbsite 
vienuose pagrindinių Amsterdamo slaugos namų „Amsta“.
Nyderlanduose pradinis registruotos slaugytojos atlyginimas – nuo 
35.000 € iki 43.000 €.
Jei susidomėjote, registruokitės šiame puslapyje  
https://www.eduployment.nl/apply-now/, įkelkite savo CV ir moty-
vacinį laišką anglų kalba (PDF arba Word formatu) ir mes su Jumis 
susisieksime.

(-ams)
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Užuojautos

Nuėjęs savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje 
ramybėje. Iš Dievo rankų – į Dievo rankas.

Iškeliavus į amžinybę mylimam seneliui Alfredui 
Kisieliui, nuoširdžią užuojautą močiutei, žmonai 

Anelei, reiškia anūkas Edvinas su drauge Evelina.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
Tėveliui Juozui Subačiui, nuoširdžiai užjaučiame  

dukrą Irmą su šeima ir sūnų Evaldą.

Liškiavos g. 3 namo gyventojai

Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Iškeliavus į Amžinybę mylimam broliui, nuoširdžiai 
užjaučiame Vygantą Valutkevičių. 

„Senojo Nemuno“ kolektyvas 

RENGINIAI

Rugsėjo 2 d. 16 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) – anima-
cinio filmo vaikams „Rio“ 
ukrainiečių kalba peržiūra.

Rugsėjo 7 d. 16 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) – literatūrinis 
dialogas „Vilniaus bo-
hemos metraštininkas“. 
Dalyvaus doc. dr. Loreta 
Mačianskaitė, doc. dr. 
Solveiga Daugirdaitė. Vyks 
prozos kūrinių konkur-
so „Gaveliška dabartis“ 
laureatų apdovanojimas.

Rugsėjo 8 d. 17.30 val. 
M. K. Čiurlionio namuose-
muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 35) – filmas „Mončys. 
Žemaitis iš Paryžiaus“. 
Filmą pristatys režisierius 
Linas Mikuta. Organizato-
rius – Druskininkų kultūros 
centras. Renginys nemoka-
mas.

Rugsėjo 3 d. 8.30 
val. Vijunėlės parke – 
DRUSKININKŲ TRIATLO-
NAS – Lietuvos Triatlono 
taurės VII-asis etapas.

PARODOS

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

Iki rugsėjo 12 d. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) veiks Di-
anos Lukošiūnaitės pop-
ieriaus karpinių paro-
da „Druskininkietiškai 
vilnietiškas pokeris“.

Iki spalio mėn. 12 d. V. K. 
Jonyno galerijoje (Turistų 
g. 9) eksponuojama tarp-
tautinio tapytojų plenero 
„Šlavantas“ paroda. 

Rugsėjo 3-30 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) – žymiausių 
2003-2009 metais Drus-
kininkuose vykusių tapybos 
plenerų retrospektyvinė 
darbų paroda „Susitikime 
vėl“ III kolekcijos dalis. 
Parodos rengėjas – Rim-
vydas Aniulis. Susitikimas 
su parodos autoriais vyks 
rugsėjo 24 d. 15 val.

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.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

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.

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

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

Siūlomas darbas  
pjauti savaiminius medelius. Nereikalingas

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

Kreiptis tel. 8 664 13885

Informuojame, žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0008:351), 
esančio Viečiūnai,  Druskininkų sav. savininko P.M. (miręs) 
turto paveldėtojus, kad UAB „AGINRO“ matininkas Mantas 

Navikas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2293)  
2022-09-13 nuo 15 20 val. vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr. 3878/0008:69), esančio Viečiūnai, Druskininkų sav. ribų 

ženklinimo darbus.
Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento 

kopiją.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į  
UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai.  

Tel. +370 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com

Greitai ir optimalia kaina atvežame įvairaus grunto 
duobėtiems ir nelygiems sklypams pakelti ir išlyginti. 

Tel. +370 628 75156

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

DARBAS MĖSININKAMS ŠVEDIJOJE
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.
Dėl išsamesnes informacijos kreiptis tel. 8 679 88734

Transporto įmonei UAB „Transdina“ reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas (CE kategorijos, 95 kodas). Reisai Lietuva-

Lenkija-Lietuva. Savaitgaliai namuose (min. 45 val.).  
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366.

Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti 
kebabų kioske. Tel. 8 681 17854

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

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
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2022.09.03 d.
Šeštadienis

2022.09.02 d.
Penktadienis

2022.09.04 d.
Sekmadienis

2022.09.05 d.
Pirmadienis

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.

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.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Super Džonis.
22:45 Ypatinga užduotis.
02:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mes mirštam jauni.
23:20 Surasti ir sunaikinti.
01:05 „Tie, kurie žudo“.

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 Varlių karalystė 2. Nuotykiai už-
šalusiame ežere.
12:20 Dora ir dingęs aukso miestas.
14:20 Aleks ir aš.
16:05 Nuotakų karai.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:30 Šrekas Trečiasis.
23:00 Griaustinis tropikuose.
01:05 Super Džonis.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gamta“.
08.30 Pokalbiai prie jūros. 

09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta.
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 Bušido ringas. 
19.00  „Mes – pasaulis 2022“. 
20.00 Žinios.
20.30 „Aikštė“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Mes – pasaulis 2022“. 
03.35 Lietuvos dvarai. 
04.00 Misija - vasara. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas. 

06:00 „Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. Revizija“.
07:00 „Kova už būvį“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 „Neįtikėtini gyvūnai“.
10:10 „Rotnesto sala – kvokų kara-
lystė“.
11:20 „Kova už būvį“.
12:30 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:50 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai. Revizija“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Miestas.
00:30 Mes mirštam jauni.
02:20 „Amerikietiškos imtynės“.

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 Voverių maištas.
11:10 Superšuo.
12:55 Mylėti(s) smagu.
15:25 Policijos akademija.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:30 Kongas. Kaukolės sala.
21:50 Venomas.
23:50 Gravitacija.
01:35 Slaptas kazino.

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

09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 „Atėjo… Sabas“. 
11.00 Bušido ringas. 
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 „Mes – pasaulis 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 „Mes – pasaulis 2022“. 
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 „Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. Revizija“.
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato I-
asis etapas. 
10:05 „Hondūre su Naidželu Marve-
nu“.
11:15 „Kova už būvį“.
12:25 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:40 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai. Revizija“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
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 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Triukšmingi namai“.

07:30 „Madagaskaro pingvinai“. 
08:00 „Sveiki atvykę“. 
08:30 „Mano meilė karantinas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 NAUJAS SEZONAS „Nuodėmin-
ga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:27 „TV3 orai“. 
19:30 „Ponas Kūdikis“.
21:20 „Nepriklausomybės diena. Atgi-
mimas“.
23:50 „Žmogus žmogui – vilkas“.
01:40 „Pabrolių nuoma“.
03:40 „Greičio įkaitai“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Barbė. Princesės nuotykis“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Sveiki atvykę“. 
11:30 „Pandų mažyliai“.
12:40 „Gyvenimas“.
13:50 „Tūkstančiai mylių iki tavęs“.
16:10 „Pabėgusi nuotaka“.
18:45 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Lietuva – Prancū-
zija.
20:45 „TV3 žinios“. 

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“. 
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Ledynmetis“.
10:40 „Kitame kūne“.
12:35 „Gyvenimas“ .
13:40 „Jausmų vandenynas“.
15:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Lietuva – Vokietija.
17:30 „Krepšinio namai“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Karas su seneliu“.
21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Prancūzija – Ven-
grija.
23:30 „Šešta kategorija. Pražūtinga 
diena“.
01:20 „Sučiupus nužudyti“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Triukšmingi namai“. 

07:30 „Madagaskaro pingvinai“. 
08:00 „Gelbėtojai išgelbėtojai“. 
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 NAUJAS SEZONAS „TV Pagal-
ba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Karštai su tv3.lt“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Strečas“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tobula kopija“. 

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Gimę tą pačią dieną. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. .
22:45 Daktaras Ne.
00:35 Tesėsiu, kol norėsiu.
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 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos. 

06:30 Daiktų istorijos. 
07:30 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma.
08:30 Mano pasas meluoja. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. 
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Meistrystė.
12:40 Užburianti Australija.
13:40 Komisaras Montalbanas. Purvo 
piramidė.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Beatos virtuvė. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Svajonių duetai. 
22:30 Baris Sylas – Amerikos sukčius.
00:25 Teisėjas.
02:00 Daktaras Ne.
03:45 Euromaxx. 
04:10 Komisaras Montalbanas. Purvo 
piramidė.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
12:50 Siautulingoji Argentina.
13:35 Kelionių atvirukai.
13:50 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Žinios. 

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių pro-
grama. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:20 Sportas. 
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
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.

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 „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 gy-
venimas“. 
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. 
22.50 Sportas.
23.00 Klausimėlis. 
23.30 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
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 gy-
venimas“. 
04.35 „Reali mistika“.

21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krepši-
nio čempionatas. Vengrija – Slovėnija.
23:30 „Babilonas“.
01:40 „Nepriklausomybės diena. Atgi-
mimas“.
04:00 „Gamtos jėga“.

19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Tamsiausia valanda.
23:50 Mažylis.
00:45 Baris Sylas – Amerikos sukčius.
02:40 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
03:30 Siautulingoji Argentina.
04:20 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės. 

19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Prakeiktųjų mūšis.
00:20 „Gyvi numirėliai“.
01:20 Miestas.



2022 m. rugsėjo 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 37013

2022.09.06 d.
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Trečiadienis

2022.09.08 d.
Ketvirtadienis

05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė. 
06.30 „Atėjo… Sabas“. 

07.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Zoologijos sodas“.
17.30 Misija - vasara. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“. 
23.30 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“. 
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
03.50 24/7.
04.35 „Reali mistika“.

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

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 Išžudyti visus.
22:55 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:55 „Gyvi numirėliai“.
01:55 Prakeiktųjų mūšis (.
03:40 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
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 Bus visko. 
21:00 „ Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Vaizdo registratorius.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Pakeleiviai.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
11.00  „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 „Partizanų keliais“.
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Zoologijos sodas“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Zoologijos sodas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
03.50 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
04.35 „Reali mistika“.

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

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
10:30 „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. 

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“.
10.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Misija – vasara. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Zoologijos sodas“. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija”.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Zoologijos sodas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“ .
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 Rūkstantys tūzai.
23:15 Piksė.
01:10 „Tie, kurie žudo“.
02:10 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „ Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Dvynės.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Kunigas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
04:50 Alchemija. 
05:15 Ciklas „Menininkų portretai“

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

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Šarūnas Marčiulionis. Daina - 
gyvenimo metafora.“ 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 „Zoologijos sodas“. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Pokalbiai prie jūros. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 „Zoologijos sodas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Misija – vasara. 
03.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
03.50 „Zoologijos sodas“.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 Raudonasis skorpionas.
23:15 Rūkstantys tūzai.
01:30 „Tie, kurie žudo“.
02:30 „Akloji zona“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Triukšmingi namai“. 

07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Karštai su tv3.lt“. 
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 krep-
šinio čempionatas. Vengrija - Lietuva.
20:00 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:30 „TV3 žinios“. 
21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Vokietija - Slovėni-
ja.
23:30 „Visu greičiu pirmyn“.
01:25 „Elementaru“.
02:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:30 „Tai – mes“.
04:30 „Tobula kopija“. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Triukšmingi namai“. 

07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Bailus voveriukas“.
08:30 „Sveiki atvykę“. 
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 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Lietuva - Bosnija ir 
Hercegovina.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Gero vakaro šou“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Pilies griūtis“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tobula kopija“. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Triukšmingi namai“. 

07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Gero vakaro šou“. 
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 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Farai“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Spąstai“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tai – mes“.

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

06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. 
13:30 Gamtininko užrašai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Istorijos perimetrai. Nacių byla. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 1 000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1 000 pasaulio stebuklų. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Mano pasas meluoja. 
04:30 Gyventi kaime gera. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1000 pasaulio stebuklų. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Svečiuose Nomeda. 
20:30 Panorama.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nuomonę ant stalo! 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Langas į valdžią. 

21:00 „ Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Pakeleiviai.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:50 Venomas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai.
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 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 Piksė.
22:55 Išžudyti visus.
00:50 „Tie, kurie žudo“.
01:50 „Akloji zona“.

19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou. 
21:00 „ Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Kunigas.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Vaizdo registratorius.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

Tel. 8 603 30577

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

Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Atliekame vidaus 
apdailos darbus.  

Tel. +370 639 42242

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

Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

Dengiame įvairaus 
tipo stogus. 

Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus 

fasadus. 
Tel. +370 627 61359

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

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

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

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha), 

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

Tel. 8 603 30577

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

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

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

SANTECHNIKOS 
DARBAI 

TEL. 8 687 27676

Grindų 
betonavimas.  

Tel. 8 684 20229

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo 

laužą. Didesnį kiekį 
pasiimame patys. 
 Tel.: 8 687 66440,  

8 682 20383
Automobilių kėbulų ir 

žibintų poliravimas, dviračių 
remontas.

Tel. 8 610 66734

Vasaros akcija! 
Apmokome snieglente 

(snowboardu) suaugusius 
ir vaikus – NEMOKAMAI. 

Tel. 8 625 67707

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

Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), kategorija – „D“.
Valandos įkainis – 4, 48 Eur bei įvairūs priedai

CV siųsti el.paštu – ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653

Išnuomojamos patalpos grožio specialistei 
Druskininkų miesto centre, Vilniaus al. 10-13, 

salonas „Elita“. Tel. 8 608 97858

Šauni „SPA VILNIUS“ komanda kviečia prisijungti:

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

• Virėjas (-jus), atlyginimas nuo 1100 eurų, mokami priedai.

• Padavėjas (-jus), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai.

• Indų plovėjas (-jus), atlyginimas nuo 735 eurų, mokami priedai.

Kreiptis:  +370 313 51529 ir +370 611 19020,  
el. p. karjera@spa-vilnius.lt

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

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



2022 m. rugsėjo 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 37015

Asmeniniai skelbimai
Nuoma

Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje. Garažas su duobe, 
elektra ir antresole. Mėn. kaina 
– 50 Eur. Tel. +370 600 19611

Nuo š.m. spalio mėn. ilgalai-
kei nuomai išnuomojamas 
2 kambarių ( 42 kv. m) butas 
su balkonu (9 kv. m)  Gardi-
no g.,  pirmame aukšte. Bu-
tas tvarkingas, jame yra nau-
ja buitinė technika ir baldai. 
Kreiptis tel. 8601 65343 arba  
el. p. edita.gnich@gmail.com

Išnuomojamas suremon-
tuotas 2  kambarių butas 
miesto centre, Antakalnio g.  
Tel. 8 686 77358

Išsinuomotų

Vyras išsinuomotų kambarį il-
gam laikui, gali mokėti 150 Eur. 
Tel. 8 612 87956 

Ilgalaikei nuomai – sandėliavi-
mui – reikalingas sandėliukas, 
kambarys, garažas. Ne ma-
žiau 8 kv. m. Tel. 8 687 22871

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 1 kambario butą Vilniu-
je į butą Druskininkuose. Tel.  
8 620 15693 ir 8 602 29396

Keičia 2 kambarių (34 kv. m) 
butą Viečiūnuose į didesnį 
butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose su priemoka. Tel. 
+370 692 63368

Parduoda įvairius daiktus

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 priedėliai „TV STAR 
T910“ „T1030“ – po 15 Eur, 
pakabinami šviestuvai butui –
nuo 4 Eur,  TV priedėlių  „TV 
STAR“, „LG“ ir „Philips“ pul-
teliai, – nuo 4 Eur. TV lauko 
antena – 13 Eur, „Scart“ lai-
dai – 2 Eur, vaikiškas medinis 
maniežas, sulankstomas – 20 
Eur (100 x 100 x 63), stačia-
kampis stalas (135 x 75 x 48),   
plytelių paviršius – 15 Eur, vai-

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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

Labai gražioje vietoje (prie miš-
ko), Baravykų g., trijų aukštų 
mūriniame, 1984 m. statybos 
name parduodamas 3 kam-
barių, 69, 84 kv. m. butas su 
tame pačiame name esančiu 
garažu. Butas pirmame aukšte 
su dviem atskirais (privačiais) 
įėjimais. Buto su garažu kaina 
– 110 tūkst. eurų. Parduodama 
be tarpininkų. Tel. 8 682 24432

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

Parduoda įvairių dydžių namų 
valdos sklypus M. K. Čiurlio-
nio g. 120, Druskininkuose.  
Tel. 8 602 10802

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

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

Perka nekilnojamą turtą

Perka  sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės, pa-
geidautina vienkiemis. Siūlyti  
tel. 8 611 01110

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

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

kiškos lovytės – nuo 25 Eur.  
Tel. 8 686 43600

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

Rūsio pamatų blokai SP3 (iš-
matavimai: 2, 60 m x 0, 60 m 
x 0, 30 m), vieneto kaina – 45 
Eur, gelžbetoniniai šulinio žie-
dai (diametras – 1000 mm), 
vnt.  kaina – 65 Eur. 6 m ilgio 
gelžbetoninė sija – 80 Eur, 40 
stiklo lapų, 3 mm storio, išma-
tavimai – 160 x 80 cm, kaina 
– derinama. Tel. 8 687 24880

Parduodami elektriniai 
dviračiai: „Gitane“ (2020 
m.), „Maxtron“ (2022 m.).  
Tel. 8 612 21442

Vyriškos sauskelnės 
„TENA“ ir kitos. Gali atvežti.  
Tel. 8 611 02628

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

Parduoda naudotą stiklą, 
matmenys – 80 x 120 , 20 
vnt., skardiniai radiatoriai, 6 
vnt., seno tipo ir naudoti ko-
kliai, matmenys – 20 x 20.  
Tel. 8 604 57252

Pigiai parduodami: moteriškas 
dviratis – 7 pavarų, sportinis 
vyriškas dviratis – 21 pava-
ra, kalnų dviratis – 21 pavara, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-
vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu. 
Tel. 8 630 87652

Parduoda apie 70 vnt. nepa-
naudotų betoninių rūsio pa-
matų-blokų: H-570, B-300, 
L-2330. Kaina – 700 Eur.  
Tel. 8 682 48517

3 dalių sekcija (spinta, ko-
moda ir vitrina), 2 lentynos.  
Tel. 8 678 80644

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

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

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 pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.

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

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

„Dacia Sandera“, 2009 m., TA 
iki 2024-07 m., 1, 4 l variklis, 
benzinas. Tel. 8 616 42296

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

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

Parduoda pušines ir eglines 
malkas supjautas kaladėmis. 
Atvežimas nemokamas. Kaina 
– 37 Eur/1 m. Alksnio, beržo – 
47 Eur/m. Tel. 8 616 17840

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Avižos, 40 kg – 9 Eur.  
Tel. 8 619 60859

Parduoda avižas, žieminius 
kvietrugius, rugius, kvie-
čius ir lubinus. Gali atvežti.  
Tel. 8 672 49828

Reikalinga

Reikalinga moteris, galin-
ti prižiūrėti močiutę jos na-
muose Druskininkuose.  
Tel. 8 698 19494 (skambinti po 
13 val.)

Ieško darbo

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

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

Dovanoja

Dovanoja knygas ir žo-
dyną prancūzų kalba.  
Tel. 8 613 76975

Priimčiau asbesto šiferio lakštus. Tel. 8 650 47770
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