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Viečiūnų bendruomenės šeimų šventėje – 
šimtas sveikinimų Lietuvai

Bendruomenės šeimų šventėje viečiūniškiai į dangų paleido trispalvius balionus – simbolinį šimtą sveikinimų Lietuvai, Valstybės atkūrimo 100-mečio proga linkėdami vienybės/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

Ramunė Žilienė

Viečiūnuose – 2018-ųjų metų 
mažojoje Lietuvos kultūros 
sostinėje – šį savaitgalį orga-
nizuota šeimų šventė prasmin-
gai įsiliejo į Valstybės atkūrimo 
100-mečio sukaktį. Viečiūniš-
kiams paleidus didžiulę puokš-
tę spalvingų balionų į dangų, 
jis tarsi pasipuošė Lietuvos 
trispalve. Jaudinanti šventės 
akimirka tapo širdingu ben-
druomenės sveikinimu Lietu-
vai, linkint gimtajai šaliai vieny-
bės. Viečiūnų bendruomenės 
šventė surengta, pasitinkant 
Tarptautinę šeimos dieną, mi-
nimą gegužės 15-ąją. Šeimų 
šventė yra ilgametė viečiūniš-
kių puoselėjama tradicija, lau-
kiamas bendruomenės susibū-
rimas. Šventės metu Viečiūnų 
bendruomenės centre ir aikš-
tėje surengta įvairių pramogų 
šeimai.

Viečiūnų herbe – verpstė
Per tris šventės dienas, penk-

tadienį, šeštadienį ir sekmadie-
nį surengtame edukaciniame 
verpsčių plenere tautodailininkė 
Monika Lukaševičienė ir meis-
tras Jonas Dudulis drožinėjo 
suvenyrines verpstes, besido-
minčius supažindino su medinių 
verpsčių drožinėjimo technika.

Edukacinio verpsčių plenero 
dienomis, Viečiūnų seniūnijos 

iniciatyva, padedant viečiūniš-
kėms Laimai Ražienei, Ange-
lei Krištopaitienei, Danutei Pe-
trelienei sukurta ir šiaudinė 
verpstė, kuri sekmadienį, šei-
mų šventėje, papuošė Viečiūnų 
miestelio aikštę. Prie įspūdin-
gos verpstės mielai fotografavo-
si ir šventės dalyviai bei svečiai.

Viečiūnų miestelio herbe ir vėlia-
voje esanti verpstė ne tik susijusi 
su miestelyje puoselėtomis verpi-
mo tradicijomis, bet ir simbolizuo-
ja energiją, veržlumą, vieningumą: 
tuo gali didžiuotis Viečiūnų ben-
druomenės žmonės, tai atsispin-
di ir bendruomenės gyvenime, 
pasiekimuose. Pernai kūrybingą 
Viečiūnų bendruomenę ir jos vei-
klą įvertino LR Kultūros ministerija 
– viečiūniškiai gavo diplomą, liudi-
jantį, kad Viečiūnams suteikiamas 
2018 metų mažosios Lietuvos kul-
tūros sostinės vardas.

Dovanų – Lietuvos trispalvė
Sekmadienį šventės dalyvius 

pasveikino Druskininkų savival-
dybės vadovai – meras Ričar-
das Malinauskas, mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
Viečiūnų seniūnas Alvydas Va-
ranis. Pasidžiaugta darnia, kū-
rybinga viečiūniškių bendruo-
mene, šeimoms palinkėta 
santaikos ir tarpusavio sutarimo 
– kad kiekviena šeima būtų lyg 
tvirtas medis, giliai įaugęs ša-
knimis į gimtąją žemę, o savo 

šakų, lapijos paunksmėje tei-
kiantis atgaivą.

Viečiūnų laisvalaikio salės va-
dovė Jolita Miliauskienė, svei-
kindama darnias bendruome-
nės šeimas, sakė, kad šeima 
yra tai, kas brangiausia gyveni-
me: „Argi yra kas svarbiau? Būti 
viena šeima – tai būti viena šir-
dimi... Mes stiprūs, kai esame 
drauge, galime daug nuveikti, 
kai esame vieningi, ir jaučiamės 
laimingais ne tik tuomet, kai 
gauname, bet ir kai dalinamės.“

Už aktyvumą, gebėjimą visuo-
meninį gyvenimą suderinti šei-
ma, rodant pavyzdį savo vai-
kams, už aktyvią visuomeninę 
veiklą šventėje padėkota Agnės 
ir Sauliaus Gaidžių bei Rūtos 
Ruckuvienės ir jos dukrų San-
dros ir Gintarės šeimoms. Šei-
moms įteikta po simbolinę dova-
ną – Lietuvos valstybės vėliavą.

„Vesela dainuoc ir šokc 
rozu“

Šventėje ypač smagiai lai-
ką leido mažieji viečiūniškiai –
piešė, linksminosi Batutų šaly-
je, draugavo su katinu Silvestru, 
linksminosi burbulų šou drauge 
su Burbulų Dėde.

Šventinėmis dienomis Viečiū-
nų bendruomenės centro aikštė-
je surengti fraktalinio piešimo už-
siėmimai, šventės dalyviai mielai 
išmėgino ir tapybą ant vandens 
– ebru edukaciją vedė druskinin-

kietė Genovaitė Rutkauskienė.
Netrūko ir sportinio entuzi-

azmo: šeimos varžėsi kliūčių 
ruože, „bėgtraukio“ rungtyje ar 
svaidydamos regbio kamuo-
lį. Sportiškiausios šeimos buvo 
apdovanotos rėmėjų prizais.

Gero ūpo viečiūniškiai nesto-
kojo vakaronėje „Vesela dai-
nuoc ir šokc rozu“. Siekiant 
puoselėti liaudies šokį ir dai-
ną, tokias vakarones planuoja-
ma rengti dažniau. Vakaronę or-
ganizavo Druskininkų kultūros 
centro etnografė Lina Balčiū-
nienė; dalyvavo jos vadovauja-
mas Viečiūnų laisvalaikio salės 
folkloro ansamblis „Žemynėlė“, 
Lino Savulionio vadovaujama 
Viečiūnų kapela ir Indrės Čapli-
kienės vadovaujamas tautinių 
šokių kolektyvas „Avilys“. 

Šventės dienomis bendruome-
nę savo dainomis džiugino ir vie-
čiūniškė Simona Karauskaitė, 
Kauno vaikų dainavimo studijos 
„DND“ dainininkai (vadovė Nijolė 
Švagždienė), atlikėjai Asta Bag-
donavičienė ir Romas Bubnelis.

Renginį organizuoti padėjo 
Druskininkų kultūros centras, 
Druskininkų paslaugų ūkis, Vie-
čiūnų laisvalaiko salė, Viečiūnų 
seniūnija, Viečiūnų bendruome-
nė. Šventės rėmėjai: laisvalaikio 
ir pramogų parkas „UNO Park“, 
restoranas-muzikinis klubas 
„Kolonada“, „Barš-
kulių sodyba“. 9 psl.
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Druskininkų ligoninė ir judėjimas „Už Druskininkus“:  

Vaikų skyriaus vizualizacija. Jaukias ir spalvingas Vaikų skyriaus erdves suprojektavo druskininkietė architektė A. Slapikaitė-Jurkonė

Druskininkų ligoninės Vai-
kų ligų skyriaus laukia džiu-
gios permainos – Druskininkų 
ligoninė ir judėjimas „Už Drus-
kininkus“ inicijuoja šio sky-
riaus atnaujinimą: planuojama 
pakeisti interjerą, rekonstruo-
ti palatas iš keturviečių į vien-
vietes, įrengti žaidimų erdvę, 
nedidelę virtuvėlę, bevielį in-
ternetą. Druskininkų ligoninės 
Vaikų ligų skyrius taps šiuolai-
kiškas, patogus ir spalvingas.

„Iš pradžių galvojome, kad tai 
nerealu, nes viskas kainuoja. 
Bet pasikalbėjus su judėjimo „Už 
Druskininkus“ vadovais ir ben-
druomenės  nariais bei užsie-
nyje pamačius labai gražius pa-
vyzdžius, kai pati bendruomenė 
susitelkia ir savo iniciatyva su-
kuria stebuklus, norime tai pritai-
kyti ir Druskininkuose. Jau turi-
me įkvepiančių pavyzdžių, tokių 
kaip pagalba Viečiūnuose gyve-
nančiam Gustukui. Neabejoju, 
kad ir šį kartą susitelksime ir ne-
tolimoje ateityje turėsime šiuolai-
kišką ir jaukų Vaikų ligų skyrių“, 
– sako Druskininkų ligoninės di-
rektoriaus pavaduotojas medici-
nai Mantas Jurkonis. 

Druskininkų ligoninės ir judėjimo 
„Už Druskininkus“ iniciatyvą palai-
ko ir žinomi Lietuvos pramogų pa-
saulio atstovai: Lietuvos atstovė 

Eurovizijoje Ieva Zasimauskaitė, 
dainininkas Marijonas Mikutavi-
čius, žurnalistė, kulinarinių knygų 
autorė Beata Nicholson, daininin-
kas Justinas Lapatinskas, laidų 
vedėja  Zita Kelmickaitė, laidų ve-
dėja Ugnė Galadauskaitė. 

„Pradžioje pati idėja atrodė, kad 
tai tikrai tik svajonė, o dabar, kai 
tu matai, kaip sparčiais žingsniais 
mes judame link jos išpildymo, 
jausmas nerealus. Tai veikia  tarsi 
vaistas, atneša ne tik geras emo-
cijas, bet ir viltį, kad viskas bus 
gerai. Žaviuosi mūsų aktyvia ben-
druomene, visuomenėje žinomais 
žmonėmis, kurie patikėjo mumis 
ir mūsų idėja. Kai pirmą kartą pa-
skambinau Ievai Zasimauskaitei, 
ji tuo metu intensyviai ruošėsi Eu-
rovizijos pusfinaliui,  pakviečiau ją 
prisijungti prie šios mūsų kilnios 
iniciatyvos paprašydama padova-
noti rengiamam koncertui dvi dai-
nas ir ji nedvejodama sutiko be jo-
kio atlygio. Tad labai tikiuosi, kad 
tuo gerumu, kuriuo spinduliuoja 
Ieva pavyks užkrėsti ir daugumą“ 
– šypsojosi Asmens ir sveikatos 
skyriaus vedėja-savivaldybės gy-
dytoja Evelina Raulušaitienė.

Įvertinus idėjos svarbą ir reikš-
mę, Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija finansuos techninio 
projekto parengimą, o moterų klu-
bas LIONS jau pažadėjo įrengti 

žaidimų erdvę.
Norėdami prisidėti prie pa-

ramos iniciatyvos, jau dabar 
galite pervesti pinigų į speci-
aliai atidarytą Druskininkų li-
goninės paramos sąskaitą: VšĮ 
Druskininkų ligoninė, Įmonės 
kodas – 152114650,AB „Swed-
bank“, sąskaitos Nr. LT 28 7300 
0100 0222 5314.

Birželio 1-ąją – akcijos finalas 
su gausybe renginių

Simboliška, kad  finaliniai akci-
jos renginiai planuojami birželio 
1-ąją, Vaikų gynimo dieną. „Tą-
dien visi norintieji galės ne tik pra-
mogauti, bet ir dar kartą suvieny-
ti jėgas tam, kad į ligoninę patekę 
vaikai ir jų tėvai gydymo įstaigoje 
jaustųsi kaip antruose namuose“, 
– sako M. Jurkonis. 

Akcijos finalo renginiai prasi-
dės tradicija tapusiu dviračių žy-
giu, kuris startuos Jaunimo užim-
tumo centre ir finišuos Pramogų 
aikštėje.

Būtent Pramogų aikštė taps 
centru, kuriame visą dieną šur-
muliuos gausybė renginių ir pra-
mogų, skirtų visai šeimai. Rengi-
nio metu veiks mugė, kurioje  bus 
galima įsigyti vaikiškų žaislų, ska-
nėstų. 

Sporto entuziastai galės jė-
gas išbandyti figūrinio važiavi-

mo dviračiu ar krepšinio varžy-
bų 3X3 rungtyse. Jose dalyvaus 
ir gerai šalyje žinomi krepšininkai, 
tad turnyras nusimato labai įdo-
mus. Simbolinis krepšinio varžy-
bų starto mokestis – 4 eurai taip 
pat bus skirtas Vaikų ligų skyriaus 
atnaujinimui. 

Mažųjų šventės svečių lauks 
muilo burbulų „Burbuliatorius“, in-
teraktyvi viktorina, „akmens-po-
pieriaus-žirklių“ ir „spirdžiaus“ tur-
nyrai. Dideli ir maži kviečiami į 
edukacinius užsiėmimus „Menas 
kitaip“, kūrybines dirbtuves su 
Deividu „Tep Šlep“. 

Šventėje dalyvaus ir Druskinin-
kų medikai, kurie bendraus su tė-
veliais, o mažiesiems šventės da-
lyviams leis pasimatuoti mediko 
profesiją. 

Ir tai dar ne viskas!
Prie paramos akcijos ketina pri-

sidėti Lynų kelias, Druskininkų 
vandens parkas,  Leipalingio bei 
Viečiūnų seniūnijos, Turizmo ir 
verslo informacijos centras.  Ke-
liaudami Lynų keliu, važiuodami 
traukinuku ar šventės dieną nusi-
pirkę seniūnijų ir Vandens parko 
kepamų blynų, tuo pačiu prisidė-
site prie paramos akcijos. 

Šventėje koncertuos Lietuvos 
atstovė Eurovizijoje Ieva Zasi-
mauskaitė ir daugybė atlikėjų 

Visą dieną šurmuliuosiančius 
renginius vainikuos šventinis 
koncertas, kuriame dalyvaus 
Lietuvos atstovė Eurovizijoje 
Ieva Zasimauskaitė, popchoras 
„O lia lia vaikai“, grupė „Maja-
mio merginos“, Justinas Lapa-
tinskas, Ronata ir Rūta Kotryna, 
Druskininkų savivaldybės vaikų 
ir jaunimo grupės. 

Visi šventės dalyviai bus kvie-
čiami judėti šokio ritmu ir sušok-
ti masinį Flash Mob‘ą. 

Vijūnėlės parke šventės metu 
bus rengiami apžvalginiai pakili-
mai oro balionu, o geltonasis eks-
kursinis traukinukas 18-20 val. 
nemokamai važiuos iš Pramogų 
aikštės į Vijūnėlės parką.

„Šventės programa dar kei-
čiasi, nes sulaukiame vis dau-
giau palaikančių idėją atnau-
jinti Vaikų ligų skyrių. Labai tuo 
džiaugiamės. Kviečiame drus-
kininkiečius ir kurorto svečius 
birželio 1-ąją su šeima įsijung-
ti į paramos akcijos šventinį šur-
mulį ir kartu prašome nepamirš-
ti pagrindinio šios akcijos tikslo 
– suvienykime jėgas tam, kad 
susirgusiems vaikams galėtu-
me pasiūlyti tai, kas geriausia“, 
– sako M. Jurkonis. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldy-

bės meras, judėjimo „Už 
Druskininkus“ vadovas:

Iniciatyvą atnaujinti 
Druskininkų ligoninės Vai-
kų skyrių palaikau ne tik 
kaip meras, bendruome-
nės narys, judėjimo „Už 
Druskininkus“ vadovas, 
bet labiausiai – kaip tėtis, 
kuriam vaikų sveikata yra 
pats didžiausias turtas. Tai 
jautri tema, nes nė vienas 
gyvenime nesame apsau-
gotas – net kalbėti apie tai 
nelengva. Būtent todėl la-

bai svarbu pasirūpinti Vaikų skyriaus paslaugų ir aplinkos 
kokybės gerinimu.  Kartu galime sukurti saugesnę, švie-
sesnę, gražesnę Vaikų skyriaus aplinką tam, kad mūsų 
vaikai jaustųsi geriau. Juk sveikti padeda ne tik kompeten-
tingų medikų pagalba, bet ir spalvinga, žaisminga aplin-
ka bei erdvesnės palatos. Tai labai reikalingos permainos, 
kurios priklauso tiesiogiai nuo kiekvieno iš mūsų. Todėl 
kviečiu susiburti bendram tikslui. Surėmę pečius sukurki-
me tokį Vaikų skyrių, apie kurį seniai svajojome – moder-
nų, patogų, žaismingą. 

M o d e s t a s 
V i tkauskas, 
Atostogų namų 
„SAKÀ“ vado-
vas, dviejų vai-
kų tėtis:

Nei vienam 
iš mūsų ligo-
ninė nesisie-
ja su malo-
niais dalykais. 
O vaikams tai 
išties didelis 
išbandymas ir 
dažnu atveju 

ne tik fizinis skausmas, bet psichologinė trauma. 
Labai svarbu, kad aplinka, į kurią patenka ma-
žametis, būtų kuo labiau pritaikyta vaikui. Man, 
auginančiam du mažamečius vaikus, kurie, beje, 
gimė ne Lietuvoje, yra su kuo palyginti. Labai vi-
liuosi, kad atnaujintas vaikų skyrius bus toks, 
kokį mačiau Ispanijoje ar JAV.  Be galo džiugu, 
kad Druskininkų ligoninei pavyksta pritraukti jau-
nus specialistus. O vaikų skyriaus atnaujinimui 
pasitelkiama bendruomenė. Visa šeima labai lau-
kiam ir koncerto, ir naujovių. Pasimatom koncer-
te. Už Druskininkus!

Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, 
Vietos plėtros strategijos administratorė, Dovydo, Gretos ir Miglės mama:

Išgirdus apie šią iniciatyvą, vaikų paklausiau, ar jiems svarbu, kad Druskininkų ligoninės vaikų skyrius būtų atnaujintas. 
Greta iš karto pasakė: „Tai žinoma, tuomet sergant mažiau norėtųsi namo“, o Dovydas su Migle vienbalsiai sušuko: „Būtų 
daug linksmiau sveikti!“

Man su vyru Sauliumi auginant 3 vaikus į ligoninę skubios pagalbos teko vykti keletą kartų – visi tie kartai mums kėlė daug 
nerimo ir streso, nes vaikai tuo metu buvo susižaloję ar smarkiai susirgo. Kai vaikui skauda – skauda ir mums. Tuomet ne-
rūpi niekas, užvaldo baimė, stresas ir bejėgiškumas. Tą jausmą gali nuraminti tik šiltas ligoninės gydytojų priėmimas, rūpes-
tis, dėmesys ir maloni aplinka.

Viena kartą teko gulėti ir Druskininkų ligoninės vaikų skyriuje – aplinką tikrai reikia keisti. 
Labai džiugu, kad Druskininkų ligoninės požiūris keičiasi, kad rūpinamasi, kaip palengvinti šeimai stresinėje situacijoje, kad 

ieškoma būdų ligoninės aplinką šeimai padaryti kuo jaukesnę. Džiaugiuosi, kad mūsų ligoninę renkasi jauni medikai, kurie 
yra ne tik kompetentingi savo srities specialistai, bet ir supranta dėmesio vaikams svarbą, nuramina tėvus. Palaikau Vaikų 

skyriaus atnaujinimo akciją, kviečiu ir kitas šeimas prisijungti – kartu kurti gražesnę, sveikti padedančią ir šeimą raminančią aplinką Druskininkų ligoninės vaikų skyriuje.

Beata Nicholson, 
kulinarinių knygų autorė, 

trijų vaikų mama: 

Vaikams reikia šilumos, 
bet ją sunku skleisti tuo-
met, kai aplinka tiesiog sle-
gia. Sukurkime aplinką to-
kią, kurioje būtų lengviau 
vaikams ir ligą įveikti.

Greta Mikelionytė, 
Beno mama:

Neseniai teko su sūne-
liu gulėti Druskininkų ligo-
ninės Vaikų ligų skyriuje. 
Labai liūdna, bet didžiau-
sia pramoga vaikui buvo 
su manimi nueiti iki kavos 
aparato. Todėl 100 pro-
centų palaikau Vaikų ligų 
skyriaus atnaujinimo idė-

ją – palatoms reikia daugiau spalvų, žaidimų kampelio mažie-
siems. Jaukesnė, šviesesnė aplinka suteiktų daugiau teigiamų 
emocijų ne tik tėvams ir vaikams, bet ir visam darbuotojų perso-
nalui. Mano šeima prisideda prie šios akcijos. Kviečiu visus ne-
būti abejingais!
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Druskininkai kviečia pasitikti vasarą!
Gegužės 24-27 dienomis kurorte laukia įspūdingos pramogos ir renginių gausa
Populiariausias Lietuvos ku-

rortas – Druskininkai – kvie-
čia pasitikti vasarą linksmybių 
sūkuryje. Gegužės 24-27 die-
nomis druskininkiečių ir ku-
rorto svečių laukia pramogos 
ir daugybė išskirtinių rengi-
nių. Pasak Druskininkų sa-
vivaldybės mero pavaduoto-
jo Lino Urmanavičiaus, šiais 
metais šventėje bus nemažai 
naujovių. „Paskutinį gegužės 
savaitgalį šventės dalyviai ga-
lės pamatyti eitynes, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui, paragauti 100 tor-
tų, laukia sportiniai renginiai ir 
pramogos visai šeimai, amatų 
ir tautodailės mugė, koncertai 
ir dar daug smagių pramogų“, 
– sakė L. Urmanavičius.

Naujovė – parke „Water Inn“
Gegužės 24 dieną, ketvirtadie-

nį, prasidėsiančioje šventėje vei-
klos užteks ir mažiems, ir dide-
liems. Ketvirtadienį Druskininkų 
savivaldybės viešojoje biblioteko-
je visi norintieji galės susitikti su 
LRT televizijos projekto Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“ dalyviu ir knygų autoriumi 
Selemonu Paltanavičiumi.

Druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai penktadienį kviečiami į visai 
šeimai skirtas varžybas vandens 
pramogų parke „Water Inn“ ant 
Alkos tvenkinio. Šis pramogų par-
kas – ypatinga šių metų naujovė, 
sulaukusi didelio susidomėjimo.

Eitynės ir lakūnų pasirodymas
Penktadienį vasara bus pasitik-

ta ir įspūdingomis Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečiui skir-
tomis eitynėmis „GELTONA. 
ŽALIA. RAUDONA“. Net 3000 
skėčių M. K. Čiurlionio gatvę pa-
vers įspūdinga vilnijančia Lietu-
vos trispalve. Eitynių metu žiū-
rovai galės stebėti ir dar vieną 
įspūdingą reginį – ANBO lakūnų 
grupės pasirodymą.

Prie ežero – lazerių šou
Pramogų aikštėje iškilmingai ati-

darius šventę, visų laukia akto-
riaus Mariaus Jampolskio ir Irū-
nos, sunkiojo roko ansamblio 
„Thundertale“, Valstybinio dainų 
ir šokių ansamblio „Lietuva“, Lie-
tuvos kariuomenės orkestro ir fol-
kloro atlikėjos Rasos Seros pasi-
rodymai.

Penktadienio renginius vaini-
kuos lazerių ir fejerverkų šou 
Druskonio ežero pakrantėje.

Gongai – K. Dineikos parke
Gegužės 26 dieną, šeštadienį, 

Druskininkai kviečia pradėti gon-
gų terapija ir rytine mankšta K. 
Dineikos sveikatingumo parke. 
Ne veltui Druskininkai yra svei-

katos šaltinių kurortas – ši die-
na bus skirta sportiniams rengi-
niams, žaidimams ir varžyboms 
visai šeimai.

Gydyklų parke vyks tarptautinis 
kulinarinis konkursas „2018 m. 
BBQ geros valios taurė“.

Druskininkiečių ir kurorto sve-
čių laukia bardų festivalis, jaunųjų 
solistų festivalis-konkursas „Rock 
in summer“, festivalio „Skamba 
skamba kankliai“ svečiai, vakaro 
koncertas.

Dovana Lietuvai – 100 tortų
Ypatingas šeštadienio akcentas 

– išskirtinė Druskininkų dovana 
Lietuvai – 100 tortų. Vasario 16-
ąją prasidėjusios akcijos finalas, 
gimtadienio žvakučių įžiebimas ir 
tortų degustacija Druskonio ežero 
pakrantėje. Druskininkai Lietuvai 
padovanojo 100 pačių įvairiausių 
tortų, kurių galės paragauti visi 
norintieji. Renginį ves žurnalistas 
Ignas Krupavičius, dainuos Rūta 
Kotryna.

Į mugę – iš visos Lietuvos
Visą savaitgalį Druskininkuose 

šurmuliuos amatų ir tautodailės 
mugė, į kurią užsiregistravo dau-
gybė dalyvių iš visos Lietuvos. 

Mažieji šventės svečiai taip pat 
turės daug veiklos: jų laukia links-
mojo Lagamino pramogos, muilo 
burbulų šou su Burbulų dėde, Ka-
kės Makės batutų parkas. 

Išsamią šventinio renginio pro-
gramą galite rasti Druskininkų 
kultūros centro tinklalapyje www.
druskininkukulturoscentras.lt

Pasibaigus šventiniams rengi-
niams šurmulys kurorte nenurims 
– Druskininkai ypatingai aktyvūs 
vasarą, todėl šiltuoju sezonu kie-
kvieną dieną vyksta kultūriniai ir 
sporto renginiai, organizuojamos 
nemokamos mankštos, koncertai 
ir festivaliai.

Gegužės 25 dieną, Šeimų diena – pirmą kartą Druskininkuose organizuojamos šeimų varžybos naujai įrengtame „Water Inn“ vandens 
batutų parke Alkos tvenkinyje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Mažųjų šventės svečių laukia daug smagių pramogų, į kurias mielai įsitraukia ir suaugusieji/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Neatsiejamas šventės reginys – teatralizuotos eitynės – šiais metais keičia savo koncepciją, ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio 
proga pavirs įspūdingo dydžio „gyva“, beveik kilometro ilgio Lietuvos vėliava, kurią suformuos 3000 dalyvių, nešinų spalvotais skėčiais/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkai dovanoja Lietuvai 100 tortų, 
ir kviečia didelius ir mažus smaližius jų pa-
ragauti/Druskininkų savivaldybės archyvo 
nuotrauka

kartu atnaujinkime Vaikų skyrių sukuriant stebuklą

„Mano Druskininkai“ informacija/Laimos Rekevičienės, naujienų agentūros BNS ir asmeninio archyvo nuotraukos

Aurelija Slapikaitė-Jurkonė, architektė: Esu kilusi iš Druskininkų, ir labai dažnai čia grįžtu, man niekada nebuvo svetimos Druskininkų miesto aktualijos, 
todėl labai džiaugiuosi, kad ir aš galiu prisidėti prie tokios ypatingos akcijos. Naujoji Druskininkų ligoninės Vaikų skyriaus aplinka pirmiausia atrodys šviesi 
ir pilna saulės – ligoninėje atsiras vietos vaikų poilsiui ir žaidimams. Kiekvienoje palatoje bus suprojektuota vieta piešti, ilsėtis, skaityti, kas leis kuo greičiau 
sveikti. Kiekviena erdvė primins, kad šioje vietoje lankosi ir gydosi vaikai. Spalviniai sprendiniai yra suprojektuoti taip, kad pakeltų nuotaiką, suformuotų po-
zityvią bendrų patalpų estetiką ir švarą, sukurtų jaukiausią bei modernią vietą gydytis ir išgyti. Daugiausia dėmesio skirta patogių ir jaukių erdvių sukūrimui 
– norėjau sukurti tokias erdves, kuriose vaikas jaustųsi tarsi namuose: aplinka žaisminga, jauki, jaunatviška, šilta – netgi ligoninės sienos gali gydyti. Įver-
tinus mažųjų pacientų skaičių bei ligoninės palatų poreikį, pirmiausia buvo perplanuotos visos palatos, kur keturių lovų palata virto į dvivietę su atskiromis 
pertvaromis bei žaidimo erdve, o visos kitos ligoninės erdvės buvo perplanuotos, kad funkcionaliai ir patogiai vyktų judėjimas ir darbas. 

Kviečiu visus prisidėti prie šios akcijos, ji skirta kiekvienam iš mūsų. Labai gražus pavyzdys, kai bendruomenė susivienija kilniam tikslui. Juk Lietuvos atei-
tis- mūsų mažieji.  Manau, kad sutvarkyta, jauki ir patogi darbo aplinka galėtų būti papildoma motyvacija čia dirbti savo srities gydytojams profesionalams 
ir jauniems specialistams.

Būsiu atvira: birželio 1-oji man visada buvo ypatinga diena. Tai ir vaikų gynimo diena, ir mano gimtadienis, ir vasaros pradžia – o dabar dar tokia puiki Vai-
kų ligų skyriaus atnaujinimo akcija!  Šis projektas – tarsi naujas prabudimas ir nauja, visų druskininkiečių rankomis sukurta pradžia!
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Karių savanorių pratyboms pasitelktos 
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos

Ramunė Žilienė

Gegužės 12 dieną Druskinin-
kų oro uosto teritorijoje vyk-
dytos Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų (KASP) Dainavos 
apygardos 109 kuopos karių 
Lauko taktikos pratybos, orga-
nizuotos pasitelkus Lietuvos 
kariuomenės Karinių oro pajė-
gų sraigtasparnių eskadrilę.

Kaip teigė KASP Dainavos apy-
gardos 109 kuopos vadas kpt. 
Kęstutis Valenta, tokių pratybų 
nauda yra abipusė: „Oro pajėgų 
kariškiai įtvirtina skraidymo įgū-
džius, stiprina, tobulina sąveiką su 
sausumos pajėgų padaliniais, per-
dislokuojant karius bei vykdant su-
žeistųjų evakuaciją. Pratybos vyk-
dytos su Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų sraigtaspar-
niu MI-8, kuris naudojamas karių 
transportavimui, atliekant paieš-
kos ir gelbėjimo darbus, taip pat – 
sužeistųjų evakuacijai. Dėkojame 
ir civiliams vietos gyventojams, 
kurie geranoriškai talkino, organi-
zuojant ir vykdant pratybas.“

Pratybose dalyvavusiems ka-
riams suteikta išsamių žinių apie 
tai, kaip karys sužeidimo metu 
gali suteikti  pagalbą pats sau, 
kaip pagalbą turėtų suteikti ka-
rys – kariui, kokių veiksmų ima-
si šaulys gelbėtojas ir kuopos pa-
ramedikas, kol sužeistas karys 
pasiekia ligoninę. Pasak kpt. K. 
Valentos, nė vienas karys nėra 
apsaugotas nuo sužeidimų: „Juk 
gali būti sužeistas ir pats kuo-
pos šaulys-gelbėtojas, ir taiklusis 
šaulys, tad pratybose siekta pa-
rodyti visą grandinę veiksmų, su-
sijusių su sužeisto kario evakua-
cija – nuo sužeidimo vietos iki jo 
atgabenimo į ligoninę.“ 

Iš viso pratybose dalyvavo 40 
kuopos karių ir 4 Karinių oro pa-
jėgų kariškiai – MI-8 įgulos va-
das kpt. Gintautas Čiuoderis, la-
kūnas-navigatorius kpt. Rokas 
Pauliukaitis, borto technikas vyr. 
srž. Rimantas Lukošius, gelbėto-
jas vyr. eil. Saulius Rakauskas. 
Atitinkamai, pagal sritis ir kompe-
tencijas, Karinių oro pajėgų MI-8 
įgulos nariai savanoriams suteikė 
žinių apie MI-8 sraigtasparnį, jo 
galimybes bei panaudojimą įvai-
rioms užduotims.

Pratybose kuopos kariai sraig-
tasparniu buvo perdislokuoti į 
pratybų rajoną. Išsilaipinę sky-
rių kariai skirtingais maršrutais 
vykdė taktinį žygį, turėdami tikslą 
užimti susitelkimo rajoną. Visoje 
pratybų teritorijoje veikė priešo 
veiksmų imitavimo grupė (PVIG), 
kurios tikslas buvo trikdyti ir ap-
sunkinti karių judėjimą naudo-
jant artimas pasalas, reidus ir 
išpuolius. Šiais metais vykdant 
kovinį rengimą ypatingas dėme-
sys buvo kreipiamas mokant ka-
rius reaguoti susidūrus su priešu 
(reakcija į tiesioginę ir netiesiogi-
nę ugnį), veikti patekus į artimą 
ar tolimą pasalą. Todėl, patekus į 
pasalą, kariams teko pademons-
truoti žinias ir įgūdžius, įgytus 
kuopos Kovinio rengimo bei Lau-
ko Taktikos pratybų metu. Kon-
takto su priešu metu vieni kariai 
„patyrė“ lengvų, kiti sunkių sužei-
dimų, todėl skyriaus bendražy-
giai privalėjo sužeistajam suteik-
ti pirmąją medicininę pagalbą, 
evakuoti iš mūšio lauko sužeistą-
jį į saugią vietą, iškviesti kuopos 
paramedikų komandą, kuri nu-
kentėjusius karius gabeno į su-
žeistųjų surinkimo vietą iš kurios 

jie sraigtasparniu buvo evakuoja-
mi į įrengtą karo lauko ligoninę. 
Karo lauko ligoninę imitavo spe-
cialiai šioms pratyboms pastaty-
ta karinė palapinė, kurioje buvo 
įrengti operaciniai stalai, lašeli-
nių infuzijos, gelbėjimo bei kita 
įranga. Kiekvieną sužeistąjį nuo 
kario sužeidimo iki jo pristatymo 
į ligoninę lydėjo vadinamasis „su-
žeistojo“ lapas – tai tarsi ligos, 
šiuo atveju – sužeidimo kortelė, 
istorija, kad ligoninėje sužeistąjį 

priimantis medikas žinotų, kokie 
veiksmai buvo atlikti, kokio pobū-
džio pagalba buvo suteikta – pa-
vyzdžiui, kada buvo užveržtas 
turniketas, kada ir kaip sutvars-
tyta žaizda ir panašiai. 

Kaip teigė kpt. K. Valenta, karių 
pratybos yra neatsiejama kariuo-
menės kovinės parengties taikos 
metu dalis. Pratybose kariai įgau-
na ir įtvirtinta įgūdžius dirbti ko-
mandoje – kiekvienas jausdamas 
ir savo, asmeninę atsakomybę.

MI-8 yra Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, skirtas karių trans-
portavimui, atliekant gelbėjimo ir paieškos darbus, taip pat – sužeistųjų evakuacijai/Luko 
Ambrazaičio nuotrauka

Pratybos: kariai perdislokuojami į karinių užduočių rajoną Druskininkų savivaldybės te-
ritorijoje/Luko Ambrazaičio nuotrauka

Įgulos vadas, kpt. G. Čiuoderis KASP 109-os kuopos karius savanorius supažindino su 
sraigtasparnio MI-8 galimybėmis/Luko Ambrazaičio nuotrauka

Savivaldybės vadovų dėmesys – 
eismo saugumui

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje surengtas 
susitikimas, kuriame aptarta, 
kaip bus užtikrinama viešosios 
tvarkos, gyventojų saugumo ir 
eismo priežiūra artėjančio va-
saros sezono metu.

Susitikime dalyvavo Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Violeta Grigorienė, 
Savivaldybės darbuotojai, Aly-
taus apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Druskininkų po-
licijos komisariato viršininkas 
Vidmantas Kondrackis, Reaga-
vimo skyriaus viršininkas Juozas 
Grigas ir verslininkai, Druskinin-
kuose teikiantys transporto prie-
monių nuomos paslaugas.

Susitikime kalbėta apie versli-
ninkams ir policijos pareigūnams 
kylančius iššūkius, siekiant užti-
krinti viešąją tvarką; išsakyti pa-
siūlymai, pastebėjimai, aptartos 
problemos, jų sprendimo būdai. 
Kalbėta apie geranorišką insti-
tucijų bei verslininkų bendradar-
biavimą siekiant palaikyti tvarką 
kurorte bei užtikrinti eismo sau-
gumą. Susitikime pasidalinta at-
sakomybėmis. Druskininkų po-
licijos komisariato viršininkas V. 
Kondrackis patikino, kad daugiau 
dėmesio bus skiriama visų pa-
žeidėjų, o ypač paliekančių auto-
mobilius tam neskirtose vietose, 
drausminimui, taip pat ir pažei-
dėjų, viršijančių greitį, kontrolei. 
Druskininkų policijos komisariato 

viršininkas apgailestavo, kad ne 
visada pavyksta pastebėti visus 
kelių eismo taisyklių pažeidėjus, 
ir ragino druskininkiečius būti pi-
lietiškais: „Matydami pažeidimus, 
nelikite abejingais. Filmuokite, fo-
tografuokite pažeidėjus ir siųski-
te nuotraukas bei vaizdo įrašus 
mums elektroninio paštu.“

Transporto paslaugų teikėjai 
savo ruožtu pažadėjo užtikrin-
ti, kad visi jų klientai į gatves iš-
važiuotų, dėvėdami šalmus bei 
šviesą atspindinčias liemenes. 
Verslininkai pabrėžė, kad trans-
porto priemonės išnuomojamos 
pagal sutartį, kurią pasirašyda-
mi paslaugos gavėjai įsipareigoja 
drausmingai naudotis transporto 
priemonėmis ir laikytis kelių eis-
mo taisyklių.

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius 
susitikime sakė, jog verta pasi-
džiaugti kurorte teikiamomis pas-
laugomis: „Smagu matyti nau-
jomis ir tvarkingomis transporto 
priemonėmis važinėjančius poil-
siautojus. Dėkoju paslaugų teikė-
jams už inovatyvumą ir sklandų 
darbą, už naujas ir patraukliai at-
rodančias priemones, kokybiškas 
paslaugas. Taip pat prašau visų 
eismo dalyvių būti geranoriškes-
niais kitų atžvilgiu –  pagarba vie-
nas kitam, dėmesingumas bei są-
moningumas turi lydėti kiekvieną 
eismo dalyvį.“

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Susitikime aptariant viešosios tvarkos, gyventojų saugumo ir eismo priežiūrą dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Administracijos direkto-
riaus pavaduotoja V. Grigorienė/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Susitikime kalbėta apie verslininkams ir policijos pareigūnams kylančius iššūkius, sie-
kiant užtikrinti viešąją tvarką; išsakyti pasiūlymai, pastebėjimai, aptarti problemų sprendi-
mo būdai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Sėkmingai dirbanti ir plečianti gamybą Leipalingio ir Lazdijų 
siuvimo baruose AB „Kauno Baltija“  kviečia dirbti:

Leipalingyje – siuvimo įrengimų mechaniką  (4 val. darbo dienai). 
Reikalavimai – gebėjimas ir patirtis remontuoti siuvimo įrengimus;

kvalifikuotas siuvėjas (-us);
Lazdijuose – kvalifikuotas siuvėjas (-us).
Siūlome patrauklias darbo sąlygas bei darbo rezultatus atitinkan-

tį atlyginimą.
Kreiptis: Leipalingis: 8 (313) 43383, 8 650 26619

Lazdijai: 8 (318) 52173, 8 650 26628
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Puslapis parengtas pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Projekte „100 tortų Lietuvai“ laukiami druskininkiečiai – 
tortų mėgėjai ir profesionalai

Gegužės 26 d. Druskininkuo-
se organizuojama Kurorto šventė 
šiemet bus išskirtinė, nes šven-
čiama Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio metais. Be to, 
gegužės 26-ąją bus lygiai 100 
dienų nuo Vasario 16-osios. Ši 
proga verta net ne vieno, o viso 
šimto tortų! Juos kepti ir prisista-
tyti visai Lietuvai šventės metu 
Druskininkų bei visos šalies sal-
dumynų mylėtojus bei žinovus 
kviečia projekto „100 tortų Lie-
tuvai“ iniciatorė – iš Druskininkų 
kilusi maisto tinklaraštininkė, ku-
linarinių knygų autorė Renata Ni-
čajienė, Druskininkų savivaldy-
bė ir naujienų portalas „15min.lt“. 
Daugiau informacijos apie pro-
jektą skelbiama „Facebook“ pa-
skyroje „Sezoninė virtuvė“, o da-
lyviai registruotis kviečiami el. 
pašto adresu: 100tortuLietuvai@
gmail.com

Dalinamės projekte „100 tortų 
Lietuvai“ dalyvaujančios „Eglės“ 
sanatorijos „Šimtmečio torto su 
baltojo ir juodojo šokolado pu-
tėsiais” receptu. 

Biskvitinis (rudas) pagrindas 
(26 cm skersmens forma):

4 kiaušiniai;
120 g cukraus;
Žiupsnelis druskos;
80 g miltų;
30 g kakavos;
Cukraus sirupo (biskvito palais-

tymui).
Biskvitinis (baltas) pagrindas:
2 kiaušiniai;
60 g cukraus;
Žiupsnelis druskos;
40 g miltų;
10 g krakmolo.
Juodojo šokolado putėsiai:
100 g pieno;
200 g juodojo šokolado;
300 g grietinėlės 35%;
5 g želatinos;
25 g vandens.
Balto šokolado putėsiai:
100 g pieno;

200 g balto šokolado;
300 g grietinėlės 35%;
30 g pistacijų branduolių (pas-

mulkintų);
5 g želatinos;
25 g vandens.
Gaminame biskvitą: įkaitin-

ti orkaitę iki 180˚C. Kiaušinių try-
nius atskirti nuo baltymų ir išplakti 
su 80 g. cukraus ir 4 šaukštais šil-
to vandens. Baltymus išplakti iki 
standžių putų, per kelis kartus su-
pilti likusį cukrų ir dėti ant trynių 
masės. Ant viršaus išsijoti miltų 
ir krakmolo/kakavos mišinį. Viską 
atsargiai išmaišyti. Kepimo formą 
iškloti kepimo popieriumi arba iš-
tepti riebalais ir išbarstyti miltais. 
Supilti tešlą ir išlyginti paviršių. 
Kepti 25-30 min. Atvėsusį rudąjį 
biskvitą išilgai padalinti į dvi dalis.

Gaminame šokolado putė-
sius: pieną užvirti ir užpilti ant 
šokolado. Maišant ištirpinti. Į šo-

kolado mišinį supilti išbrinkintą ir 
ištirpintą želatiną. Išplakti grieti-
nėlę iki standumo (neperplakti!). 
Sujungti su šokoladine mase. Tai 
pat gaminame ir juodojo, ir baltojo 
šokolado putėsius, tik į baltojo šo-
kolado putėsius svarbu nepamirš-
ti įmaišyti smulkintų pistacijų!

„Surenkame“ tortą: klojamas 
pirmasis rudasis biskvitas. Pa-
laistyti biskvitą cukraus sirupu. 
Biskvitą užkloti juodojo šokola-
do putėsiais ir išlyginti. Ant vir-
šaus kloti baltą biskvitą ir pa-
laistyti cukraus sirupu. Biskvitą 
užkloti baltojo šokolado putė-
siais ir išlyginti. Kloti antrąjį ru-
dojo biskvito sluoksnį, palaistyti 
cukraus sirupu. 4-6 val. palik-
ti stingti šaldytuve. Tortą galite 
palikti „nuogą“, aplieti šokoladu 
arba padengti marcipanų mase, 
kuri tik sustiprins karališką torto 
skonį.

„Eglės“ sanatorijos „Šimtmečio tortas su baltojo ir juodojo šokolado putėsiais“

LR Seimo nario Z. Streikaus gyventojų priėmimo laikas
LR Seimo narys Z. Streikus gyventojus Druskininkuose priima pirmą ir trečią mėnesio 

savaitę, pirmadieniais 9.00 - 11.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos pasta-
te (Vasario 16-osios g. 7, 112 kab). Būtina išankstinė registracija tel.:(8 5) 52396827 arba 
8 682 62782.

Kompleksinės paslaugos šeimoms –
jau Druskininkuose

Startuoja ypatingas, visoms 
druskininkiečių šeimoms skir-
tas projektas „Kompleksinės 
paslaugos Druskininkų savi-
valdybės šeimoms“.

Kaip tobulinti tėvystės įgūdžius, 
harmonizuoti šeimos santykius, 
įveikti bendravimo krizes? Tė-
vai ras atsakymus į visus jiems 
aktualius ir rūpimus klausimus, 
susijusius su šeima, vaikų au-
klėjimu, paauglystės problemo-
mis ir pan. Suaugusiųjų ir vaikų 
laukia daug naudingų nemoka-
mų paslaugų, tarp kurių – pozi-
tyvios tėvystės mokymai, psi-
chologo konsultacijos, mokymai 
kūdikių susilaukusiems ir besi-
laukiantiems tėvams, emocinio 
intelekto lavinimo mokymai, indi-
vidualūs užsiėmimai-konsultaci-
jos vaikams ir paaugliams, šeimų 
klubas ir stovyklos, bei dar daug 
kitų veiklų.

Šeimas konsultuos ir paskaitas 
ves visoje šalyje žinomi ir didelę 
darbo patirtį su šeimomis turintys 
psichologai ir specialistai.

Projektą vykdo Druskininkų sa-
vivaldybė kartu su partneriais: 
asociacija „Druskininkų šeimos 
paramos centru“ ir visoje Lietuvo-
je savo išskirtina ir puikia kompe-
tencija pasižyminčiomis viešosio-
mis įstaigomis „Kitokie projektai“ 
ir „Paramos centras vaikams“.

Projekto įgyvendinimui įkur-
ti Bendruomeniniai šeimos na-
mai koordinuos paslaugų teikimą 
ir teiks informaciją apie projekto 
veiklas. Namai veikia Veisiejų g. 
17, 2 aukštas, 10 kab. Išsamesnė 
informacija teikiama tel. Nr. 8 611 
94581 arba el. p.: dspcentras@
gmail.com, socialinio tinklo „Fa-
cebook“ paskyroje „Kompleksi-
nės paslaugos Druskininkų savi-
valdybės šeimoms“.

Pirmosios projekto veiklos jau 
prasidėjo. Sėkmingai rengiami 
Druskininkų šeimų klubo susitiki-
mai.  Nuo birželio mėnesio pla-
nuojami „Šeimos santykių grupės“ 
užsiėmimai, „Šeimos konferenci-
jos“, vaikų ir paauglių konsultaci-

jos, mokymai „Holistiniu požiūriu 
grįstų paslaugų šeimoms, augi-
nančioms raidos ypatumą ar ne-
galią turinčius vaikus, plėtros ga-
limybės“, šeimų stovyklos bei 
tęsiami Šeimų klubo užsiėmimai.

Projektas „Kompleksinės pa-
slaugos Druskininkų savivaldy-
bės šeimoms“ įgyvendinamas 
Europos socialinio fondo lėšo-
mis, pagal 2014-2020 metų ES 
fondų investicijų veiksmų pro-
gramos priemonę 08.4.1-ESFA-
V-416 „Kompleksinės paslaugos 
šeimai“. Projekto tikslas – sudary-
ti sąlygas Druskininkų savivaldy-
bės šeimoms gauti kompleksiškai 
teikiamas paslaugas, užtikrinat 
paslaugų prieinamumą kuo ar-
čiau šeimos gyvenamosios vie-
tos, siekiant įgalinti šeimą įveikti 
iškilusius sunkumus ir krizes bei 
padedant derinti šeimos ir dar-
bo įsipareigojimus. Skirtos para-
mos suma – kiek daugiau nei 190 
tūkst. eurų. Siekiant projekto pas-
laugų kokybės, savivaldybė prisi-
dės ir savo biudžeto lėšomis.

Savivaldybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoja V.Grigorienė: „Nuošir-
dus tarpusavio ryšys, vaikų pasiekimai, 
sveikata, namų jaukumas – tai, kas yra 
brangiausia ir mus džiugina šeimoje. Ta-
čiau rūpesčių, įvairių sunkumų ir net ilga-
laikių krizių išvengti nėra lengva. Tokiose 
situacijose gali praversti pagalba iš šalies 
Todėl kviečiu visas šeimas aktyviai daly-
vauti šiame projekte ir atrasti sau tinkamas 
veiklas.“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Komisija nusprendė – Liberalų sąjūdžio ir Mišrios 
frakcijos nariai sulaužė priesaiką 

Gegužės 15 dieną vyko Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
komisijos posėdis dėl Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
narių grupės 2018 m. balan-
džio 12 d. teikime „Dėl tarybos 
narių Karolio Kaklio, Juozo 
Šarkaus, Romualdo Domar-
ko, Viliaus Semeškos, Anta-
no Balkės įgaliojimų netekimo 
procedūros pradėjimo“ pa-
teiktų faktų ištyrimo.

Komisija, kurios pirmininku 
patvirtintas Linas Urmanavi-
čius,  buvo sudaryta, siekiant 
išnagrinėti teikimą, ar Libera-
lų sąjūdžio ir Mišrios frakcijos 
tarybos nariai, kovo 29 dienos 
Tarybos posėdyje atsisakę da-
lyvauti klausimo dėl Kontrolės 
komiteto sudarymo svarstyme, 
nepažeidė Vietos savivaldos 
įstatymo ir nesulaužė priesai-
kos. Komisija sudaroma iš visų 
frakcijų atstovų, laikantis pro-
porcingumo principo. Vadovau-
jantis šiuo principu, į komisi-
ją turėjo būti įtraukti ir Liberalų 
sąjūdžio bei Mišrios frakcijų at-
stovai, tačiau ir Tarybos posė-

džio metu, ir prieš komisijos po-
sėdį konkrečių kandidatūrų jie 
nesiūlė. 

Posėdyje svarstytas vienas 
klausimas – dėl Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos komisijos 
savivaldybės tarybos narių gru-
pės 2018 m. balandžio 12 d. tei-
kime „Dėl tarybos narių Karolio 
Kaklio, Juozo Šarkaus, Romu-
aldo Domarko, Viliaus Semeš-
kos, Antano Balkės įgaliojimų 
netekimo procedūros pradėji-
mo“ pateiktiems faktams ištir-
ti išvados svarstymo. Komisija, 
ištyrusi Teikime nurodytus fak-
tus bei vadovaudamasi teisės 
aktais nusprendė, kad Tarybos 
nariai: Karolis Kaklys, Juozas 
Šarkus, Romualdas Domarkas, 
Vilius Semeška, Antanas Bal-
kė šiurkščiai pažeidė Vietos sa-
vivaldos įstatymo 14 straipsnio 
2 dalį, taip sulaužydami prie-
saiką, o sulaužydami priesaiką, 
šiurkščiai pažeidė Vietos savi-
valdos įstatymą, todėl yra teisi-
nis ir faktinis pagrindas Tarybos 
nariams taikyti įgaliojimų nete-
kimo procedūrą.

Savo sprendime Komisija taip 
pat pabrėžė, kad pareigos da-
lyvauti Kontrolės komiteto su-
daryme, t. y. deleguoti opozici-
nių Liberalų sąjūdžio ir Mišrios 
frakcijos atstovus į Kontrolės 
komitetą, Tarybos nariai nevyk-
dė tyčia ir iš anksto susitarę, ži-
nodami galimas šio neveikimo 
pasekmes, t. y. siekdami taip 
sudaryti prielaidas įvesti Drus-
kininkų savivaldybėje laikinąjį 
tiesioginį valdymą, kurio jie pa-
tys ir paprašė, 2018 m. kovo 11 
d. kreipimusi į Vyriausybę ir ki-
tas institucijas.

Susitarimo ir tyčios buvimą pa-
tvirtina opozicijos 2018 m. kovo 
29 d. Tarybos posėdžio metu pa-
viešintas pareiškimas, kad mi-
nėtų frakcijų nariai nedalyvaus 
sprendimų, susijusių su Kontro-
lės komitetu, priėmime iki Vy-
riausybės atsakymo į jų prašymą 
įvesti tiesioginį valdymą Druski-
ninkų savivaldybėje datos.

Komisija nutarė teikti išvadą 
Druskininkų savivaldybės tary-
bai, kuri ir priims sprendimą dėl 
tolimesnių veiksmų.
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L. Radzevičiūtė V. Semeškai uždavė daug ir įvairių klausimų. Tai matoma iš šios savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcijai jos pateikto dokumento kopijos.

Dėl VRK nario, Druskininkų savivaldybės tarybos nario V. Semeškos 
elgesio laidos „DEMASKUOTI“ vedėja kreipėsi į Seimą

Savaitraščio „Mano Druski-
ninkai“ redakciją pasiekė in-
formacija apie visuomeninių 
tyrimų laidos „DEMASKUO-
TI“, transliuojamos Dzūkijos 
TV eteryje, prodiuserės ir ve-
dėjos Lauros Radzevičiūtės 
kreipimąsi į LR Seimo Pirmi-
ninką Viktorą Pranckietį, LR 
Seimo frakcijas, LR Vyriausią-
ją rinkimų komisiją (VRK) ir 
Druskininkų savivaldybės eti-
kos komisiją dėl LR VRK nario, 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos nario Viliaus Semeškos el-
gesio. 

Savaitraščio „Mano Druski-
ninkai“ redakcijai pasidomė-
jus situacija, paaiškėjo, kad šis 
kreipimasis, kaip savaitraščiui 
„Mano Druskininkai“ teigė lai-
dos vedėja L. Radzevičiūtė, jos 
buvo inicijuotas todėl, kad V. 
Semeška, vietoje to, kad, kaip 
viešas asmuo, atsakytų į lai-
dos vedėjos užduotus klausi-
mus, galimai vengia konkrečių 
atsakymų. Todėl gali susida-
ryti įspūdis, kad šis viešas as-
muo galimai nesuinteresuotas 
skaidria, nešališka informaci-
jos sklaida visuomenei ir kaž-
ką įnirtingai slepia?

Siekiant pateikti objektyvią 
informaciją apie susidariusią 
situaciją, savaitraštis „Mano 
Druskininkai“ susisiekė su lai-
dos vedėja L. Radzevičiūte ir 
paprašė jos atsakymų bei ko-
mentarų.

– Kokio pobūdžio klausimus 
pateikėte V. Semeškai?

– Klausimų buvo daug ir įvairių, 
iš viso 33. Tai matote iš savaitraš-
čio „Mano Druskininkai“ redak-
cijai mano pateikto dokumento 
kopijos. Klausimai gimė iš pilie-
čių man pateiktų konkrečių faktų 
ir pasakojimų apie p. V. Semeš-
kos galimai nesąžiningą elgesį, 
galimai įtartinus sandorius ir, su-
sidaro įspūdis, mįslingą pratur-

tėjimą. Didžiausią mano susido-
mėjimą, o gal net ir susirūpinimą, 
sukėlė informacija, susijusi su p. 
V. Semeškos išsilavinimu. Prisi-
miniau ne taip jau ir seniai Lie-
tuvoje praskriejusį skandalą apie 
buvusio kultūros viceministro Da-
riaus Mažinto suklastotą viduri-
nės mokyklos baigimo atestatą. 
Akivaizdu, kad nesąžiningo el-
gesio atvejų pasitaiko aukščiau-
siuose valdžios sluoksniuose, to-
dėl, siekdama tiesos ir aiškumo, 
uždaviau p. V. Semeškai konkre-
čius klausimus susijusius su jo vi-
durinės mokyklos baigimu ir vė-
liau įgytu išsilavinimu, tačiau p. V. 
Semeška į mano užduotus klausi-
mus įtartinai jautriai sureagavo ir 
vietoj to, kad pateiktų konkrečius 
atsakymus ar faktus, mane ėmė 
skųsti įvairioms institucijoms, vie-
šai įžeidinėti savo socialinio tin-
klapio „Facebook“ paskyroje, kas 
akivaizdžiai rodo jo siekį nukreip-
ti dėmesį nuo savęs ir užduotų, 
jam galimai nepatogių klausimų. 
Toks, sakyčiau, neadekvatus p. 
V. Semeškos elgesys sukėlė dar 
didesnių įtarimų dėl jo deklaruoja-
mo sąžiningumo, todėl su nekan-

trumu laukiu komisijos tyrimo iš-
vadų.

– Ar Jums kyla abejonių dėl 
politiko V. Semeškos nešališ-
kumo?

– Pirmiausia, dėl jo, kaip VRK 
nario nešališkumo. Kaip ir pažy-
mėjau savo kreipimesi, po metų 
vyks treji rinkimai, todėl, stebint V. 
Semeškos elgesį, jau dabar daug  
abejonių kelia p. V. Semeškos, 
kaip VRK nario nešališkumas ir 
nepriklausomumas; o juk tokia 
bet kurio politiko pozicija griežtai 
ir imperatyviai reglamentuota LR 
VRK įstatymo 4 straipsnio nuos-
tatose.

– Kokį savo prašymą išdės-
tėte kreipimesi į LR Seimo Pir-
mininką Viktorą Pranckietį, LR 
Seimo frakcijas, LR Vyriausią-
ją rinkimų komisiją ir Druski-
ninkų savivaldybės etikos ko-
misiją?

– Atsižvelgiant į tokią p. V. Se-
meškos perdėm jautrią ir politi-
zuotą reakciją, akivaizdų atsisa-
kymą ir vengimą atsakyti į jam, 
kaip viešam asmeniui užduotus 
klausimus, kreipimesi kiekvie-
nos iš minėtų institucijų, prašiau 
pagal kompetenciją išnagrinė-
ti mano pateiktus pastebėjimus, 
klausimus bei pasiūlymus ir pri-
imti atitinkamus sprendimus. Ma-
nau, kad Lietuvos Respublikos 
Seime, turėtų būti nedelsiant ini-
cijuotos atitinkamos įstatymo pa-
taisos, draudžiančios aktyviems 
politikams (šiuo atveju, p. V. Se-
meška yra ne tik, VRK narys, bet 
ir politikas, tai yra, Druskininkų 
savivaldybės tarybos narys) da-
lyvauti VRK darbe ir už tai gau-
ti atlyginimą. Šiuo atveju politi-
kas turėtų pasirinkti, ar darbas 
visuomeniniais pagrindais mies-
to taryboje ar darbas VRK. Taip 
pat paprašiau šių institucijų, pa-
gal kompetenciją atlikti tyrimą ir 
išsiaiškinti:

Ar Lietuvos Respublikos vy-
riausiosios rinkimų komisijos na-
rys, Druskininkų savivaldybės ta-
rybos narys p. V. Semeška savo 
kaip valstybės pareigūno, politiko 
biografijoje yra nurodęs teisingus 
faktus apie savo išsilavinimą? 

Ar Lietuvos Respublikos vyriau-
siosios rinkimų komisijos narys, 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
narys p. V. Semeška apie savo 
asmenį visuomenei teikia teisin-
gą informaciją ir ar jo elgesys ati-
tinka pagrindinius valstybės pa-
reigūnams, politikams keliamus 
skaidrumo, etikos principus?

Ar Lietuvos Respublikos vy-
riausiosios rinkimų komisijos 
narys, Druskininkų savivaldybės 
tarybos narys p. V. Semeška tuo 
pačiu metu būdamas ir politiku 
(žr. Lietuvos Respublikos vals-
tybės politikų elgesio kodekso 2 
str. 1 dalis), tinkamai elgiasi ga-
limai manipuliuodamas vyriau-
siosios rinkimų komisijos nario 
statusu ir taip galimai siekda-
mas savanaudiškos politinės 
naudos, netiesiogiai pasitelkiant 
vyriausiosios rinkimų komisijos 
institutą, Lietuvos Respublikos 
vyriausiosios rinkimų komisijos 
įstatymo ir Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų elgesio kodek-
so kontekste?

– Ar jau turite minėtų institu-
cijų atsakymus į kreipimąsi?

– Turiu atsakymus, kad pradė-
tas tyrimas. Laukiu išvadų.

Siekiant pateikti objektyvią 
informaciją apie susidariusią 
situaciją, savaitraštis „Mano 
Druskininkai“ susisiekė su 
VRK nariu, Druskininkų savi-
valdybės nariu V. Semeška ir 
pasiteiravo jo komentaro apie 
tai, kodėl, jo nuomone, yra ini-
cijuotas minėtas kreipimasis.

Atsakydamas į redakcijos „Mano 
Druskininkai“ paklausimą elektro-
niniu paštu, V. Semeška pirmiau-

siai pabrėžė, kad jo atsakymas 
būtų publikuojamas „pilna apimti“.

To padaryti savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ redakcija nega-
li, nes dirba, vadovaudamasi 
Visuomenės informavimo įsta-
tymu, skelbiančiu ir tai, kad in-
formacija visuomenės infor-
mavimo priemonėse turi būti 
pateikiama teisingai, tiksliai ir 
nešališkai.

V. Semeškos atsakyme išdės-
tyta informacija galimai prasilen-
kia su faktais. Todėl, laikydamasi 
profesinės etikos normų, redakci-
ja neturi galimybės V. Semeškos 
išdėstytų minčių publikuoti „pilna 
apimtimi“.

Apibendrinant viešo asmens 
V. Semeškos mintis atsaky-
me į redakcijos klausimą, gali-
ma būtų teigti, kad dėl minėto 
kreipimosi jis jaučiasi taip, lyg 
būtų neva „sisteminis veikimas“ 
prieš jį, kaip opozicijos narį, 
esą siekiant pažeminti, sumen-
kinti reputaciją ir visomis prie-
monėmis pašalinti iš viešos vi-
suomeninės veiklos.

 Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

POZICIJA

Visuomeninių tyrimų laidos „DEMAS-
KUOTI“ prodiuserė ir vedėja L. Radzevi-
čiūtė: „ Abejonių kelia p. V. Semeškos, kaip 
VRK nario nešališkumas ir nepriklausomu-
mas“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Viešas asmuo, politikas, VRK narys, 
Druskininkų savivaldybės tarybos narys V. 
Semeška nenorėtų būti pašalintas iš vie-
šos visuomeninės veiklos/„Mano Druski-
ninkai“ archyvo nuotrauka
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Pajusk, ką gali purvas
Esi purve. Ligi smakro. Į tave 

lengvai, po truputį skverbiasi 
šiluma. Ji slenka pro odą gilyn 
į raumenis ir dar toliau, iki pat 
širdies. Per artimiausias 20 mi-
nučių šiluma įsismelks iki kau-
lų, sušildys ir sąnarius.

Įkvėpti darosi kiek sunkiau, ta-
čiau iškvėpti beveik nereikia pa-
stangų – oras iš plaučių išeina 
tarsi savaime. Odoje po truputį 
ima vertis poros. Purvas, kuriame 
esi, yra sudarytas iš Mašnyčių tel-
kinio durpių, pradėjusių formuo-
tis prieš kelis šimtus tūkstančių 
metų. Tuomet, kai ėmė akti nuo 
ledynmečio užsilikęs ežeras. Su-
sikaupti vienam durpių sluoksnio 
centimetrui gamtoje prireikė 10 ir 
daugiau metų. Purvas, kuriame 
tūnai, yra suskystintas minerali-
niu vandeniu „Sveikata”, išgautu 
iš daugiau nei dviejų šimtų metrų 
gylyje esančio telkinio.

Per atsivėrusias poras į tave 
pradeda smelktis sieros vande-
nilis, amino rūgštys, steroidiniai, 
į hormonus panašūs, junginiai. 
Jie aktyvuoja histamino, serato-
nino ir azoto monoksido išmeti-
mą į kraują. Nuo šilumos ir bio-
cheminių medžiagų greitėja tavo 
medžiagų apykaita, plečiasi poo-
dinės kraujagyslės, jautrėja odos 
nervų receptoriai. Visos šios me-
džiagos dar kurį laiką slopins už-
degimo procesus, padės atsipa-
laiduoti raumenims, raiščiams, o 
kartu ir visam organizmui.

Kūnas palengva šyla toliau. Len-
gvai ima mušti prakaitas. Per odą 
iš kūno smulkiausiais lašeliais 
sunkiasi nereikalingos perdirbtos 
medžiagos – druskos, lipidai, šla-

palas. Visas šis šlamštas susijun-
gia su purvo komponentais, kurie 
pavymui lengvina šių atliekų šali-
nimą. Purvas taip pat suriša neor-
ganines bei organines medžiagas, 
padeda šalinti rūgštis, šarmus, 
naikina bakterijas, valo odą.

Odos kapiliarai plečiasi toliau, ji 
lepinama deguonimi ir kitomis gė-
rybėmis iš vidaus bei išorės, tam-
pa elastingesnė ir lygesnė. Šilu-
ma skverbiasi dar giliau, plečiasi 
jau ir minkštųjų audinių kapilia-
rai – lengviau maitinasi viso kūno 
raumenys, jie tartum atitirpsta, at-
slūgsta įtampa.

Širdis muša stipriau ir tankiau 
tam, kad nugalėtų kūną slegian-
čio purvo pasipriešinimą. Krau-
jas ima sunkiau tekėti arterijomis 
link galūnių, tačiau lengviau grįž-
ta venomis atgal į širdies dešinįjį 
prieširdį. Dešinysis skilvelis krau-
ją sparčiau varo link plaučių al-
veolių. Čia jis greičiau prisisotina 
deguonies. Kartu su kraujotaka 
suaktyvėja ir limfos tekėjimas. Iš 
kūno dar greičiau šalinasi šiukš-
lės, jos tartum rūšiuojamos ir me-
tamos lauk į purvą.

Daugybė pačių įvairiausių recep-
torių, esančių odoje ir po ja jau ku-
ris laikas siunčia signalus. Jos ra-
portuoja apie kylančią temperatūrą 
ir apie visa tai, ką jaučia į purvą pa-
niręs kūnas. Šie impulsai keliauja į 
centrinę nervų sistemą – stuburo ir 
galvos smegenis. Šios, savo ruožtu, 
pakuria visą organizmo biochemi-
nį fabriką, nepailstamai duodamos 
nurodymus endokrininei sistemai. Ji 
paklūsta nurodymams ir ima gamin-
ti įvairiausius hormonus, toliau toni-
zuojančius organizmą.

Nors šių medžiagų yra daugy-
bė, žvilgtelėkime akies krašteliu 
bent į kelias. Štai ląstelės prade-
da gaminti daugiau histamino. Tai 
biologiškai aktyvi medžiaga, rei-
kalinga stipriam imunitetui. Hista-
minas taip pat dalyvauja miego ir 
būdravimo reguliavime, dėmesio, 
atminties ir mokymosi veikloje, o 
dar reguliuoja apetitą.

Nugaros smegenų motorinių 
neuronų galūnės išskiria daugiau 
acetilcholino. Jis yra būtinas ner-
vinių signalų perdavimui ir gerai 
atminčiai. Galvos smegenys ima 
aktyviau gaminti serotoniną, ku-
ris visų pirma yra žinomas kaip 
laimės hormonas, tačiau ne tik. 
Apie 90 proc. žmogaus seroto-
nino yra virškinimo trakte, čia jis 
reguliuoja peristaltiką. Naujausi 
moksliniai tyrimai teigia, jog sero-
toninas taip pat susijęs su kepenų 
ląstelių regeneracija ir veikia kaip 
mitogenas, tai yra, skatina ląste-
lių dalijimąsi.

Kol įsibėgėjo tavo biocheminio 
fabriko veikla, odos temperatū-
ra pakilo iki 38,6oC, o vidinė kūno 
temperatūra perkopė 37oC. Imu-
ninė sistema, lyg karščiuojant, 
kur kas lengviau įveikia svetim-
kūnius. Per tas dvidešimt minu-
čių palaipsniui atsipalaidavo rau-
menys ir sausgyslės, lankstesni 
tapo sąnariai, pailsėjo stuburas. 
Nors procedūra jau baigėsi, dur-
pių purvo sužadinti biocheminiai 
procesai dar kurį laiką veiks. Kai 
kurie nuslops per kelias valandas, 
kiti užtruks iki paros. Metas ramy-
bei ir atsipalaidavimui su „Pilnų 
namų” bendruomenės rinkta vais-
tinių žolelių arbata. Metas ja atsi-

gaivinti Druskininkų gydyklos po-
ilsio kambaryje - arbatinėje. Čia 
gera būti.

Nesitikėkite stebuklų per vie-
ną dieną

„Kad ir kaip patraukliai atrodytų 
purvo vonioje esančios medžia-
gos, norėčiau perspėti, kad ne-
sitikėtumėte, jog viena vienintelė 
procedūra išgydys nuo įvairiau-
sių negalavimų. Tam būtinas gy-
dytojo sudarytas procedūrų kur-
sas. Taip, šilta purvo vonia padės 
atsipalaiduoti, nuims įtampą, pa-
skatins medžiagų apykaitą odoje, 
tačiau tai nėra panacėja nuo visų 
negalavimų“, – pasakoja Druski-
ninkų sveikatinimo ir poilsio cen-
tro „AQUA“ padalinio „Druski-
ninkų gydykla“ vadovas Kęstutis 
Ramanauskas.

Anot jo, nors per odą besiskver-
biantys mineralai atrodo viliojan-
čiai, tačiau moksliškai įrodyta, 
kad tik riebaluose tirpūs junginiai 
geba įveikti odos barjerą, o pur-
vo voniose stipriausiai pasireiškia 
mechaninis, tai yra spaudimo, są-
lyčio, ir terminis poveikiai.

„Per dieną ar savaitgalį pas mus 
galite atsipalaiduoti, nuvyti stre-
są, gerai pailsėti. Tam siūlome 
specialias programas, kuriose 
derinamos įvairios vonios, masa-
žai ir kitos fizioterapinės ar kine-
ziterapinės procedūros“, – sako 
Druskininkų gydyklos vadovas.

Rimtesnį sveikatinamąjį poveikį, 
pasak jo, gydykloje galima pasiek-
ti per 10-14-ka dienų. Jei tiek laiko 
atostogoms neturite, verta stengtis 
ištrūkti į Druskininkus mažiausiai 
8-ioms dienoms. „Gydytojai mielai 

sudarys jums tinkančią programą, 
įtraukiančią įvairias procedūras. 
Kompleksinis jų poveikis nepaly-
ginamai vertingesnis“, – kviečia K. 
Ramanauskas.

Iš galimybių sveikatintis Druski-
ninkų gydyklos vadovas išskiria 
visa, kas susiję su judamuoju at-
raminiu aparatu plačiąja prasme. 
Gydykla ypač naudinga žmo-
nėms su sąnarių, raumenų, raiš-
čių, stuburo problemomis. Taip 
pat čia gydomos odos, virškina-
mojo trakto, ginekologinės ir dau-
gelis kitų ligų.

Pasak K. Ramanausko, Druski-
ninkų gydykloje pastaruoju metu 
vis labiau populiarėja mankšta 
šiltame mineralinio vandens ba-
seine, įvairūs stuburo tempimo 
pratimai, su jais labai derantis kla-
sikinis masažas. Taigi, malonūs 
įspūdžiai purvo vonioje yra tik vie-
na dalelė iš didelės sveikatinimo 
procedūrų mozaikos, o ją sudaro 
ir gydymas mineraliniu vandeniu, 
ir krioterapija, ir dar daugelis kitų 
organizmo stiprinimo galimybių.

„Mes esame tarsi didelis svei-
katos fabrikas veikiantis 365 die-
nas per metus“, – sako jis ir kvie-
čia išbandyti gydomojo purvo 
galią būtent dabar, nes iki birže-
lio 22 d. šiai procedūrai galioja 
20 proc. nuolaida. 

„Turime ir daugiau pasiūlymų 
su nuolaidomis, taigi skambinki-
te mums 8 313 60508, klauski-
te, registruokitės į procedūras“, – 
šypsosi K. Ramanauskas.

Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA 

informacija
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UAB „Transeta“ 
ieško dažymo specialistų 

ir paruošėjų dažymui.  Pagei-
dautina su darbo patirtimi. 

Tel. 8 698 26860
Autoservisui „Kolegos ir Co“ reikalingas 

automechanikas. Tel. 8 655 64443

Kavinei „Senasis Nemunas“ reikalingi virėjai 
(-jos), padavėjai (-jos). Tel. 8 616 09593

Alytaus „Bočiai“ Druskininkų vandens 
parke apsilankė jau 100-ąjį kartą!

Ištikimieji Druskinininkų van-
dens parko lankytojai, Alytaus 
miesto pensininkų bendrijos 
„Bočiai“ nariai, čia apsilankę 
jau 100-ąjį kartą, buvo svetin-
gai pasitikti Sveikatinimo ir po-
ilsio centro „Aqua“ atstovų.

Po vandens pramogų ir karštų 
pirčių programų senjorai pavaišinti 
arbata ir pyragu. Alytiškius pasvei-
kinusios centro „Aqua“ Marketingo 
ir pardavimų vadovė Jūratė Vaitke-
vičiūtė ir Klientų aptarnavimo sky-
riaus vadovė Inga Šinkonienė įtei-
kė jiems ir simbolines dovanėles 
– spalvingus maišelius su parko 
simbolika. Vandens pramogų sky-
riaus vadovo pavaduotojas Gin-
taras Svirskas džiaugėsi, kad pa-
prastai vandens pramogų erdvėje 
apsilankantys „Bočiai“ šį, jubilieji-
nį kartą mėgavosi ir pirčių progra-
momis pirčių erdvėje: „Kai jie ap-
silanko pas mus kartą per mėnesį 

„Karakum“ pirtyje, ruošiame kva-
pų programą, o šiandien senjorai 
lepinosi ir druskos, ir medaus, ir 
veido kaukių programa. Linkiu aly-
tiškiams ir toliau būti tokiais opti-
mistais, viliuosi juos sutikti Drus-
kininkų vandens parke ir 200-ąjį 
kartą.“

Kaip patikino jau vienuolika 
metų Alytaus miesto pensinin-
kų bendrijai „Bočiai“ pirmininkau-
jantis Jonas Dimša, pirmą kartą 
Alytaus senjorų grupė į Druski-
ninkų vandens parką atvyko dar 
2007-aisiais vasario 7 dieną: „Tais 
metais į parką pramogauti vykome 
net 13 kartų. Pasisekė sulaukti ir 
100-ojo karto! Bendrijos žmonės 
labai patenkinti šiomis išvykomis. 
Šiandien atvykome dviem autobu-
sais – šimtąjį kartą vienu metu at-
vyko šimtas senjorų.“

Kalbinti alytiškiai senjorai džiau-
gėsi drauge su bendraminčiais 

surengta iškyla, Druskininkų van-
dens parko pramogomis ir ma-
loniai nuteikiančia erdve. Sigita 
Gadliauskienė minėjo, kad gali-
mybė per mėnesį kartą atvykti į 
Druskininkus, pasimėgauti van-
dens parko pramogomis jai tei-
kia daug gyvenimo džiaugsmo: 
„Aš labai patenkinta, kad galiu čia 
atvykti reguliariai, smagu, maloni 
aplinka, puikiai įrengtas parkas.“ 
Senjorės Jūratės Meškauskai-
tės žodžiais, labiausiai jai patinka 
mėgautis srauniosios upės sro-
ve: „Pramogos vandens parke tei-
kia žvalumo ir energijos.“ Alytiškis 
Stasys Labulis sakė, kad maudy-
nės, pirtis ir gera nuotaika, lydinti 
senjorus jiems lankantis vandens 
parke, stiprina ir fiziškai, ir dvasiš-
kai: „Regis, net pajaunėjam, metų 
našta nukrinta.“

Parengė Ramunė Žilienė

Senjorai iš Alytaus „Bočių“ bendrijos 100-ąjį kartą viešėjo Druskininkų vandens parke/Ramunės Žilienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijai reikalin-
gas buhalteris (1 etatas). Reikalavimai: turėti aukštąjį arba aukš-
tesnįjį buhalterinį išsilavinimą, gerus darbo kompiuteriu įgū-
džius. Informacija teikiama telefonu: (8 313) 43373.

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriui „Liepaitė“ reikalinga auklėtoja (1 etatas). Reikalavimai: 
turėti aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą, darbo kompiu-
teriu įgūdžius. Informacija teikiama telefonu:  (8 313) 43373.
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Viečiūnų bendruomenės šeimų šventėje – šimtas sveikinimų Lietuvai
atkelta iš 1 psl.

Ramunės Žilienės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos
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„Druskininkai ošia“ – jau tradi-
cija tapęs antrus metus iš eilės 
vyksiantis šeimos festivalis, kuris 
kviečia linksmintis visus, pasiilgu-
sius smagių pramogų ir aktyvaus 
laisvalaikio – tiek mažuosius, tiek 
jų tėvelius. Šioje šventėje laukia-
mi visi – druskininkiečiai, rajono 
gyventojai ir svečiai iš kitų miestų. 

Renginio iniciatoriai „Eglės sa-
natorija“ ir „Atrakcionai.lt“ malo-
niai kviečia visus pasinerti į nuo-
tykius – jūsų ir jūsų mažųjų laukia 
linksmi sporto užsiėmimai, „Ka-
kės Makės“ atrakcionų trasa, ku-
rios ilgis net 40 metrų! Taip pat 
festivalio metu kartu su šeimos 

nariais galėsite išbandyti savo jė-
gas 27 metrų kliūčių ruože bei pa-
sisvaidyti pripučiama švytuokle. 

Įdomu, kokios pramogos dar 
laukia jūsų? Nedvejok ir drau-
ge su visa šeima atvyk pas mus, 
čia tikrai netrūks geros nuotaikos, 
artimųjų juoko ir ryškių emocijų! 
Būk nusiteikęs turiningam šeimos 
laisvalaikiui!

Šiemet „Druskininkai ošia“ fes-
tivalis vyks gegužės 19 dieną, 
„Eglės sanatorijos“ teritorijoje. 
Pramogausime nuo 11 val. iki 19 
val.

Dienos bilieto kaina – 5 eurai. 
Iki pasimatymo festivalyje!

Gegužės 19 d., šeštadienį, Drus-
kininkų miesto muziejus ir festiva-
lis „Druskomanija“ pakvies net į du 
koncertus ir taip papildys akcijos 
„Muziejų naktis 2018“ programą. 
Šie tarptautinio bendradarbiavimo 
koncertai atliepia ir šių metų „Mu-

ziejų nakties“ temą – „Modernė-
janti Lietuva“, sujungdama atlikėjų 
ir kompozitorių patirtis iš Lietuvos 
ir kitų pasaulio šalių bei skatinda-
ma atvirumą ir įvairovę.

Muziejus nemokamai priims lan-
kytojus nuo 17.00 val.

Renginiai
Gegužės 18 d. 19.30 val. „Muzie-

jaus nakties“ renginys, skirtas Partiza-
nų pagerbimo, kariuomenės ir visuo-
menės vienybės dienai (Druskininkų 
„Ryto” gimnazijoje  ir prie ežero „Mer-
gelės akys“)

Gegužės 19 d. - Tarptautinės 
Europos muziejų nakties renginiai  
Druskininkų miesto muziejuje (M. 

K. Čiurlionio g. 59):
18 val. fortepijoninio dueto KON-

DRASCHEWA/CHICA koncertas. Atli-
kėjai: Marina Kondraschewa (Vokietija) 
ir Sebastianas Chica Villa (Kolumbija). 

20 val. Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos šiuolaikinės muzikos katedro-
je studijuojančių atlikėjų ansamblio kon-
certas. Atlikėjai: Kristupas Gikas (fleita), 
Kazimieras Jušinskas (saksofonas), Si-
monas Kaupinis (tūba), Monika Kiknadzė 
(altas) ir kiti elektrine gitara, fortepijonu ir 
perkusiniais muzikos instrumentais gro-
jantys muzikai (Muziejaus nemokamas 
lankymas – nuo 17 val.)

Gegužės 19 d. 20.00 val. Leipalin-
gio dvare – tarptautiniam projektui MU-
ZIEJŲ NAKTIS 2018 skirtas renginys 
„Praeitis ateina šiandien“. Programo-
je: pasivažinėjimas dvaro karieta, dai-
lininko Alfonso Šuliausko jubiliejinė kū-
rybos darbų paroda, knygos „Laiškai iš 
Varviškės“ sutiktuvės. Dalyvauja auto-
rius vrš. E. Kuckailis ir plk. ltn. V. Šere-
lis (gitara). Aidės XIX a. istorinių patran-
kų salvės už Lietuvą, žuvusius kovose, 
Lietuvos laisvę ir Leipalingį. Koncerti-
nėje programoje – V. Ašmenaitė (gita-
ra), grupė „Periferija“(vad. I. Čepaitis)

M. K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35):

18 val. Ekologiškos aksesuarų dirb-
tuvėlės.  
19 val. Sensorinis eksperimentas M. 
K. Čiurlionio paveikslų tematika „Pojū-
čių paveikslai“. Dalyvaus Pojūčių tea-
tro aktoriai.   
20 val. Grafikos dirbtuvėlės.  
22 val. Andriaus Grigalaičio audiovizu-
alinė instaliacija „Terapija“. 
(Muziejaus lankymas ir renginiai ne-
mokami)

V. K. Jonyno galerijoje (Turis-
tų g. 9): 
18 val. Vitražo kūrybinės dirbtuvėlės. 

21 val. V. K. Jonyno dailės skyriaus 
diplomantų parodos „Jaunieji druski-
ninkiečiai kuria‘18“ atidarymas. Kon-
certuos M. K. Čiurlionio meno moky-
klos smuikininkų ansamblis (vadovė 
Eglė Sakavičienė).  (Galerijos lanky-
mas ir renginiai nemokami)

Leipalingio progimnazijos A. Vo-
lungevičiaus vardo kraštotyros mu-
ziejus (Alėjos g. 30, Leipalingio 
miestelis):

20 val. „Praeitis ateina šiandien“: sma-
gus pasivažinėjimas dvaro karieta, sve-
čių sutikimas ir iškilmingas polonezas, 
romansai, liaudies dainos, knygos „Laiš-
kai iš Varviškės“ sutiktuvės, A. Šuliausko 
kūrybos darbų paroda. Koncertinė pro-
grama: E. Kuckailis, V. Šerelis, V. Ašme-
naitė, grupė „Periferija“.

Gegužės 20 d. 14 val. Leipalingio 
bendruomenės šeimų sporto šventė 
(prie Leipalingio dvaro, Alėjos g. 30)

Gegužės 20 d. 13 val. Vilniaus mies-
to savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro koncertas. Diriguoja Donatas 
Katkus (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 24 d. 17.15 val. Susitikimas 
su LRT televizijos projekto Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ da-
lyviu ir knygų autoriumi Selemonu Pal-
tanavičiumi.  Knygų serijos „Nemunu 
per Lietuvą“ II  dalies „Vysla per Len-
kiją“  pristatymas. Koncertuos Druski-
ninkų LPS „Bočiai“ mišrus ansamblis 
(vadovas V. Dansevičius) (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Parodos
Gegužės 1 – 31 d. sertifikuoto tra-

dicinių amatų meistro Albino Šileikos 
(Utena) prieverpsčių paroda (Viečiū-
nų bendruomenės centras, Verpėjų g. 
17, Viečiūnai)

Tautodailininkės Dianos Lukošiūnai-
tės jubiliejinė karpinių paroda „Šimta-
žiedis“ (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Fotografijų  paroda „Karolis Dineika 
– gimtojo krašto šauklys“. Parodos ren-
gėjas - Druskininkų „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos mokytoja metodininkė  J. 
Čepaitienė (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Dailininkės Aleksandros Laucevi-
čiūtės-Čipkienės (1922–2009) paroda 
„Poeto mūza – Savoldo angelas“ (V. K. 
Jonyno galerija, Turistų g. 9). Paroda 
veiks iki gegužės 18 d.

Fotografijų  paroda iš K. Dineikos šei-
mos archyvų,  skirta 120-osioms Karo-
lio Dineikos gimimo metinėms (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13) 

Paroda „Prakalbink portretą lietuviš-
kai“ iš Druskininkų miesto muziejaus 
dailės rinkinio, skirta Lietuvių kalbos 
dienoms (Druskininkų miesto muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 59) 

Atnaujinta Kioto tarptautinės medžio 
raižinio asociacijos sudaryta šiuolaiki-
nio Japonijos medžio raižinio paroda 
„Medžio raižinio efektas“ (M. K. Čiurlio-
nio memorialinis muziejus, M. K. Čiur-
lionio g. 35)

UAB Kerista siūlo darbą kelio 
darbininkams

Darbo pobūdis:
gerbūvio darbų įrengimas, kelio, šaligatvio bortų įrengimas, vejos 
įrengimas, plytelių/trinkelių dangos įrengimo darbai. 
Reikalavimai:
darbo patirtis būtų privalumas (be patirties apmokome); neturėti 
žalingų įpročių; atsakingumas ir kruopštumas. 
Garantuojame laiku mokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo 
rezultatų.
Darbo vieta: Druskininkai.

Kreiptis: tel. 868697987 arba gyvenimo aprašymą siųsti 
el.p.: kerista@kerista.lt

Šių metų  gegužės 29 d. 10 val.  Viečiūnų miestelyje,  Druskininkų sav. bus ma-
tuojamas žemės sklypas  kadastro Nr. 3878/0008:325. Prašom atsiliepti gretimo skly-
po kadastro Nr. 3878/0008:324 mirusio savininko Juozo Balčiaus  turto paveldėtojus.  
Su  savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.   Matavimus at-
liks  UAB „Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius. Dėl informacijos kreip-
tis adresu: Savanorių g. 2, Varėna  arba  tel. 8 686 36855, 8 615 63099, el. p. kaza-
kauskasz@gmail.com

Nuoširdžiai dėkojam „Druskininkų butų ūkio“ 
projektų administravimo vadovui Tomui Staskevi-
čiui, darbų vadovui Tomui Biekšai, darbų vykdyto-
jui Vitalijui Valiukevičiui ir UAB „Altitudė“ už labai 
sąžiningai ir švariai atliktus renovacijos darbus.

Namo gyventojos: 
L. Krukauskienė ir G. Čepanonienė
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Nuoširdžiai užjaučiame Adelę Kudarauskienę, 
mirus mylimai mamai.

Kaimynai D. Mikelionienė, D. ir 
J. Dambauskai, M. ir V. Juktoniai

Nuoširdžiai dėkoju visiems, padėjusiems sunkią valandą, 
palydint į paskutinę kelionę Algimantą Skairį.

Žmona Olga su šeima

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. Jie lieka gyventi 
gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, meilėje, kurią jie 

atnešė į mūsų gyvenimą.
R. Vinterz

Dėl skaudžios netekties, iškeliavus į Amžinybę 
Antanui Damulevičiui, nuoširdžiai užjaučiame motiną 

Bronislavą, žmoną Liną, brolį Algirdą bei visus artimuosius. 

Druskininkų krašto  klubo nariai

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui 
priglaudė mylimą sūnų, vyrą, kolegą Antaną Damulevičių. 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame jo artimiesiems.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

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

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Antaną Damulevičių, 
dėl brangaus brolio mirties.

DNSB „Gojus“ bendruomenė

Manęs dar nebuvo, – 
alyvos žydėjo.

Manęs nebebus jau, – 
jos vėlei žydės... 

S. Nėris

EMILIJA,
išvykai dideliam išban-

dymui, operacijai, su vilti-
mi greitai grįžti. Atsiskai-
tei visus kontrolinius 
darbus, palikdama opti-
mizmo kupiną šypseną 
mums – Tavo klasiokams, 
mokytojams. 

Nesulaukėm Tavęs, nors 
visi tikėjome, kad greitai 

grįši. Klasiokai surašė lin-
kėjimus, nupirko didelį 
meškiną Tau pralinksmin-
ti. Deja, nespėjome įteikti...

Nesinori sakyti „buvai“. 
Sakome – esi. Esi su mu-
mis, su šeima, su visais 
Tave pažinojusiais.

Ilsėkis ramybėje, brangi 
drauge, klasioke, puikus 
žmogau...

Nuoširdi užuojauta Tavo 
mamytei, tėveliui, močiu-
tei bei visai giminei.

Viečiūnų progimnazijos 
bendruomenė

Emilija Tertelytė

2003-10-24 – 2018-05-11

IN MEMORIAM

Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame 
Danutei Skrabulienei ir jos artimiesiems dėl Tėvelio mirties.

Valerija Kalpokienė, 
Audronė ir Mykolas Biliukai

Būtis – kaip sapnas, buvo – ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...

Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus, kaip visata...

Nuoširdžiai užjaučiame Rolandą Garackevičių 
dėl tėvelio mirties. 

A. Dambrausko įmonės kolektyvas

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojau-
ta norime palengvinti praradimo skausmą.

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Savolskį dėl tėvelio mirties.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Užsidegė žvaigždė, ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai: esu – mes esam,
O aidas atkartojo: kaip trumpai...

Mirus Emilijai Tertelytei, 
nuoširdžiai užjaučiame tėvus ir artimuosius.

SB „Rūta“ gyventojai

Žemės kasimo ir 
lyginimo darbai, 

tranšėjų kasimas. 
Ekskavatorinio krau-
tuvo (račioko) nuo-

ma. Tel. pasiteirauti: 
8 673 96800

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia atranką į darbuotojo, dirbančio pagal 
darbo sutartį, - Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Pagrindinės funkcijos:
1) teikti geodezinę ir topografinę medžiagą juridiniams asmenims, vykdantiems geodezinius, topogra-

finius ir kartografinius darbus savivaldybės teritorijoje, bei topografinius planus fiziniams asmenims įsta-
tymų nustatyta tvarka;

2) rengti prekybos ir paslaugų teikimo vietų, pramoginių įrenginių, informacinių ženklų išdėstymo temi-
nius žemėlapius, planus bei schemas, taip pat grafinę medžiagą investiciniams bei miesto tvarkymo pro-
jektams;

3) rengti projektavimo(techninių) užduočių projektus; 
4) rengti perkamų paslaugų ir darbų specifikacijas ir teikėjų kvalifikacinius reikalavimus;
5) skyriaus vedėjo nurodymu peržiūrėti objektų, kurių užsakovė yra savivaldybė, projektus, vertinti, sis-

teminti bei pateikti informaciją apie jų atitikimą projektavimo užduotyse nustatytiems užsakovo reikala-
vimams;

6) rengti savivaldybės objektų projektines vizualizacijas;
7) vertinti objektų, kurių užsakovė yra savivaldybė, atitikimą projektavimo užduotyse nustatytiems už-

sakovo reikalavimams;
8) dalyvauti žemės sklypų patikrinimuose, rengiant kadastrinius matavimus;
9) kontroliuoti topografinių planų, geodezinių išpildomųjų nuotraukų atlikimą;
10) kontroliuoti topografinės medžiagos atnaujinimą bei naudojimą;
11) kontroliuoti topografinę, kartografinę veiklą savivaldybės teritorijoje;
12) kontroliuoti geodezinio pagrindo punktų būklę;
13) tvarkyti savivaldybės gatvių registrą.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1) turėti technologijos mokslų studijų srities matavimo inžinerijos krypties aukštąjį arba aukštesnįjį, arba 

koleginį išsilavinimą, arba turėti teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, turint geodezininko kvali-
fikacijos pažymėjimą;

2) išmanyti teisės aktus vykdomų funkcijų srityje;
3) mokėti dirbti kompiuterio programomis – Autocad, ArcMAP, Photoshop programomis.
Mes siūlome:
1) atlyginimą pagal darbo rezultatus; 
2) visas socialines garantijas;
3) galimybę tobulėti.

Gyvenimo aprašymą prašome teikti iki 2018 m. birželio 1 d. vienu metu dviem el. pašto adresais: 
vilius.m@druskininkai.lt; nijole.p@druskininkai.lt 

Dalyvauti atrankoje bus kviečiami atrinkti pretendentai.
Papildoma informacija teikiama tel. 8 (313) 53 757; 8 (313) 52 365; 8 (313) 51 244.
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2018.05.19 d.
Šeštadienis

2018.05.18 d.
Penktadienis

2018.05.20 d.
 Sekmadienis

2018.05.21 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:55 Akis už akį 5.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro..
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Jos Didenybės tarnyboje.
01:20 Dviračio žinios (k.).
01:45 Smegenų paslaptys. Polis Se-

zanas.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:20  „TV3 sportas“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Rio“. 
21:20  „Eurolygos rungtynės. Stam-

bulo „Fenerbahce“ - Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

23:35  „Dingęs pasaulis. Juros peri-
odo parkas“.

02:05  „Sumokėti vaiduokliui (k.). 
03:40  „Rembo. Pirmasis kraujas 2“ (k.). 
05:20  „Tėtušiai“.

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Tamsoje . 
12:30 Valanda su Rūta. 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Troja.
00:10 Mirties apsuptyje 2.
01:50 Niko. 

06.45 Programa.
06.49 TV parduotuvė.
07.05 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“.
07.45 „Gyvenimo sparnai“. 
08.15 Gyvenimo būdas.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
21:00 Tikras teisingumas 2. Smur-

to banga.
22:50 Tarptautinis turnyras „BUSHI-

DO KOK 2018 Vilnius“. 
02:05 „Gyvi numirėliai“.
02:50 Universalus karys. Atsiskaity-

mo diena  .

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Didžiosios Britanijos princo 

Harry ir aktorės Meghan Markle ka-
rališkųjų

tuoktuvių ceremonija. Tiesioginė 
transliacija iš Londono. 

16:00 Žinios. 
16:15 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Karaliaus kalba.
01:05 Jos Didenybės tarnyboje (k.).
03:25 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
04:20 Dviračio žinios (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apy-

braiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Stebu-

klingas stalelis.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Mėlynoji planeta 2. Mūsų mėly-
noji planeta (.

12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Laukiniai gyvūnai. Paros kalei-
doskopas 3. Nepaliaujamos kovos 
Uoliniuose kalnuose.

13:40 Mis Marple 6. Karibų paslaptis.
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 4. 
21:55 Tai nutiko Jemene.
23:40 Kalnų šnabždesys.
01:10 Pasaulio dokumentika. Mėlyno-

ji planeta 2. Mūsų mėlynoji planeta (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Nepaliaujamos kovos Uoliniuose kal-
nuose (k.).

02:50 Savaitė (k.).
03:45 Smegenų paslaptys. Polis Se-

zanas (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“ (k.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:55 Akis už akį 5.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
23:15 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 4.
24:00 Pasaulio teisuoliai (k.).
00:45 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
08.00 „4 kampai“.

08.30 „Kaimo akademija“. 
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“. 
11.10 „Kapitonas Gordejevas“.
13.25 „Laiptai į dangų“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“.
17.30 „Neprijaukinti. Australija“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. 
19.00 „Ant bangos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Ant bangos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vienišas vilkas“.
01.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Laiptai į dangų“.
05.20 „24/7“. 
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“. 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:30  „Ilgo plauko istorija“. 
10:00  „Virtuvės istorijos“. 
10:30  „Skaniai ir paprastai“. 
11:00  „Svajonių ūkis“.
11:30  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Pasivaikščiojimas su dinozaurais“.
13:05  PREMJERA ŠEIMOS MĖ-

NESIO FILMAS „Beilio nuotykiai. 
Naktis Kautaune“. 

14:55  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 
„Veiverlio pilies burtininkai“.

16:50  „Ekstrasensai tiria“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO 

TEATRAS „Suaugusiųjų priežiūra“.
21:40  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Infiltruoti“.
00:45  „Rubė Sparks“.
02:40  „Dingęs pasaulis. Juros peri-

odo parkas“ (k.). 
04:55  „Svotai“ (k.). 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“ (k.). 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Du broliai – tigrės vaikai“.
13:35  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Edvardas Žirkliarankis“.
15:40  „Havajai 5.0“.
16:45  „Ekstrasensai tiria“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  SEKMADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Greitis“.
21:55  PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kraujo tėvas“.
23:35  „Tamsus dangus“.
01:30  „Infiltruoti“ (k.). 
04:10  „Svotai“ (k.). 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Svajonių sodai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00  PREMJERA „Gyvenimo iš-

daigos“.
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Pamergė pagal užsakymą“.
00:50  „Nuodėmių daktaras“.
01:40  „Kvantikas“.
02:30  „Legendos“.
03:20  „Greislendas“.
04:10  „Tironas“.
05:00  „Mikė“.
05:25  „Tėtušiai“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
06:55 „Ponas Bynas“. 

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-
viukai burbuliukai“. 

07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.

08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:40 „Saugokis meškinų“.
10:45 Karališkosios Princo Hario ir 

Megan Markle vestuvės. 2018 m. Di-
džioji Britanija. Tiesioginė transliacija

16:00 Didysis Getsbis.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Simarono žirgas.
21:10 Didžiosios motušės namai. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 KK2 penktadienis. 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Tamsoje. 
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Miestas.
00:55 „Judantis objektas“.
01:45 Titanų susidūrimas  . 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
07.55 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Karolina Praniauskaitė“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 
08.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vera. Tamsusis angelas“.
13.00 Princo Harrio ir Meghan Mar-

kle vedybų ceremonija. Tiesioginė 
transliacija.

16.00 Žinios.
16.20 „Pavojingiausios kelionės. 

Gajana“. 
16.55 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Patriotai. 
20.00 Žinios.
20.25 „Svarbiausia - įstatymas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Tamsusis angelas“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Baltoji vergė“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Vera. Tamsusis angelas“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Akas“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 „Ant bangos“.

08.15 „24/7“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Gyvenimo sparnai“. 
00.15 Gyvenimo būdas. 
01.15 „Šiandien kimba“.
02.15 „Albanas“.

06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „Nematoma karalystė“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“. 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos 

rytas - Juventus. Tiesioginė translia-
cija. Ketvirtfinalio rungtynės

19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Antigangs-

teriai.
23:55 AŠTRUS KINAS Amerikos 

psichopatė 2.
01:30 Muzikinė kaukė . 

06:30  Galiūnų Čempionų 
lygos rungtynės Kanadoje. II 
dalis . 2017 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00  Galiūnų Čempionų lygos 

rungtynės Suomijoje. II dalis. 2017 m. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 Žirafos. Ramiosios Afrikos 

milžinės.
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:00 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 „Išbandymų diena“.
23:45 Antigangsteriai.
01:25 Tikras teisingumas 2. Smur-

to banga.
02:55 „Kas žudikas?“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
06:55 „Ponas Bynas“. 

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-
viukai burbuliukai“. 

07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.

08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Saugokis meškinų“. 
09:30 „Drakonų kova. Super“. 
10:00 Broliai meškinai. Atostogos.
11:20 Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-

vinti.
13:05 Stebuklinga programėlė.
15:00 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 

sutiko Loidą.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Tamsoje. Savaitės finalas. 

Tiesioginė transliacija. 
21:00 Titanų susidūrimas.
23:05 Ką radau, tas mano.
00:50 Didžiosios motušės namai. 

Obuolys nuo obels.

Obuolys nuo obels.
23:20 Pirmieji metai. Pasitikime pro-

tėvius! 
01:15 Troja. 

05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 
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2018.05.23 d.
Trečiadienis

2018.05.24 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 
23:15 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 4.
24:00 Istorijos detektyvai (k.).
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio teisuoliai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 

09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 5.
10:55 Komisaras Reksas.
11:40 Gyvenimas (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Paskutinis iš Magikianų“ (k.). 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Paskutinis iš Magikianų“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00  PREMJERA „Gyvenimo iš-

daigos“.
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Rembo. Pirmasis kraujas 3“.
00:35  „Nuodėmių daktaras“.
01:30  „Kvantikas“.
02:25  „Legendos“.
03:15  „CSI kriminalistai“.
04:50  „Mikė“.
05:15  „Tėtušiai“.

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. 
12:00 Tamsoje. 
12:30 Ekranai. 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Tamsoje. 
20:30 Nugalėk Gitaną Nausėdą. 

Tiesioginė transliacija. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Kova iki paskutinio kraujo lašo.
00:50 „Judantis objektas“.
01:40 Kietasis būrys. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. 
12:00 Tamsoje. 
12:30 Nugalėk Gitaną Nausėdą . 

Tiesioginė transliacija. 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Tamsoje. 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Broliai 

Blumai.
00:45 „Judantis objektas“.
01:35 Kova iki paskutinio kraujo 

lašo.
03:30 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
04:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Muzikinės kovos“. 

09.15 „Rojus“.
10.20 „Žmogus be praeities“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai. 
18.45 Rubrika „Išmanus kaimas“.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Gyvenimo būdas.
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris. 
23.10 Lietuva tiesiogiai. 
23.40 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.45 Nuoga tiesa. 
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa. 

09.15 „Rojus“.
10.20 „Žmogus be praeities“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai.
00.45 „24/7“.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Legenda apie pilotą“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „TV Europa prista-

to. Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“. 

07.15 „Ant bangos“.
08.15 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
08.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Žmogus be praeities“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris. 
18.35 Lietuva tiesiogiai. 
18.45 Rubrika „Verslo genas“.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai. 
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 „Vantos lapas“.
00.15 „Svarbiausia - įstatymas“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Legenda apie pilotą“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Merdoko paslaptys“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Pieno 

žvaigždės – Neptūnas. Tiesioginė 
transliacija

21:00 Masalas.
22:50 Mirties apsuptyje  .
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:35 „Blogas šuo!“. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“. 
21:00 Absoliutus nulis.
22:50 Masalas.
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:20 „Blogas šuo!“. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Nevėžis-

Žalgiris. Tiesioginė transliacija
21:00 Prakeikta upė.
23:05 Absoliutus nulis.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:35 Pavojus Romos pasienyje. 

Limas.

2018.05.22 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:55 Akis už akį 5.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio teisuoliai.
22:15 Istorijos detektyvai. 
23:05 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 4.
23:50 Karinės paslaptys (k.).
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Paskutinis iš Magikianų“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00  PREMJERA „Gyvenimo iš-

daigos“.
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Sabotažas“.
00:40  „Nuodėmių daktaras“.
01:35  „Kvantikas“.
02:25  „Legendos“.
03:15  „Greislendas“.
04:05  „Tironas“.
05:00  „Mikė“.
05:25  „Tėtušiai“.

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. 
12:00 Tamsoje. 
12:30 Nuo... Iki... 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 Mirties apsuptyje.
23:05 Amerikos psichopatė 2.
00:50 „Išbandymų diena“.
01:35 „Juodasis sąrašas“.

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Vedlys.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00  PREMJERA „Gyvenimo iš-

daigos“.
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikinglotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Juodoji jūra“.
00:55  „Nuodėmių daktaras“.
01:45  „Kvantikas“.
02:35  „Legendos“.
03:25  „Greislendas“.
04:15  „Tironas“.
05:10  „Mikė“.
05:35  „Tėtušiai“.

Autorikšos TUK TUK 
nuoma, iškvietimas 

Druskininkuose. 
Tel. 8 603 27215

17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Tamsoje. 
20:30 Ekranai. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Kieta-

sis būrys.
00:45 „Judantis objektas“.
01:35 Miestas. 

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

Dingusio šuo. Ieškome. 
Gal kas matėte? 

Tel. 8 657 87140

„Kurorto taksi“ – 
pigiausia taksi! 

Tel. 8 653 99907

Perkame miškus visoje Lie-
tuvoje ir žemės sklypus Lei-
palingio apylinkėse. Gali 
būti su bendrasavininkiais, 
sutvarkome dokumentus. 
Tel. 8 613 56708
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Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių 
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų 

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą. 
Tel. +370 698 72320

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir 
greitas pristatymas. 

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, 
argonu ir dujų balionų tara.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai: 8 313 52204 ir 8 685 41190. 

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams- 
ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transpor-
to ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Išnuomojamas autoservi-
sas su įranga Baravykų g. 5B, 
Druskininkai. Uždara teritorija, 
patalpos šildomos. Kaina – 3 
Eur/1 kv. m. Tel. 8 698 39837

Brigada greitai ir kokybiškai 
uždengs Jūsų namo stogą, 
išmatuos ir sukomplektuos 

medžiagas. Suteikiame 
garantijas. Tel. 8 655 75705

Išnuomojame 20 -30 kv. m 
ploto biuro patalpas 
M. K. Čiurlionio g. 75 

Druskininkai.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p.: jonasgra@yahoo.

com

Reikalinga moteris, 
padėti sodyboje. 
Tel. 8 600 34131

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Automobilių salonų valymas, 
konsultacijos Jums patogiu 
laiku ir už Jums patrauklią 

kainą. Jūsų patogumui, 
automobilius pasiimame ir 

grąžiname. Mus rasite: 
Vytauto g. 34. 

Tel. 8 654 35497

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com
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Asmeniniai skelbimai
2,78 ha sklypas su Nemuno 
krantine Druskininkuose. Kaina – 
29000 Eur. Tel. 8 682 26822

29 a sodyba Panaros kaime, 15 
km nuo Druskininkų. Yra kadas-
triniai matavimai. Kaina – 9000 
Eur. Tel. 8 682 33229

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 
aukšte iš 4. Kaina – 42000 Eur. 
Tel. 8 698 25691

1 kambario 27 kv. m butas Vie-
čiūnuose (ne bendrabutyje) su 
paaukštintomis lubomis, reikia 
remonto. Kaina – 8000 Eur. Gali-
ma derėtis. Tel. 8 626 71447

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 9500 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

Namas Leipalingyje su ūkiniais 
pastatais 18 a sklype. Kaina – 
28000 Eur. Tel.: 8 626 66461, 8 
626 64747

6,7 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Jovaišių kaime.  
Tel. 8 601 20652

80 kv. m namas centre su bal-
dais, 4 a sklype. Kaina – 108000 
Eur. Tel. 8 698 48621

112 a žemės ūkio paskirties skly-
pas (iš jų 25 a miško) Kamorūnų 
kaime, tarp „Vilkės“ golfo lauko ir 
Veisiejų kelio. Kaina – 3500 Eur. 
Tel. 8 613 80442

15 a sklypas Neravų kaime su 
pastatais, yra geodeziniai matavi-
mai, komunikacijos.  
Tel. 8 659 45939

Sodyba 33 a sklype su ūkiniais 
pastatais Musteikos kaime, Varė-
nos raj., ant upelio kranto.  
Tel. 8 618 02054

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Ford C Max“ 2003 m., 1,8  L 
benzinas, juodos spalvos, TA iki 
2019.02. Kaina – 1850 Eur.  
Tel. 8 616 11987

Lieti diskai R15 (4 skylių, tarpai 
tarp skylių – 100 mm) su gerom 
padangom R15 195/50. Kaina – 
110 Eur. Tel. 8 645 21865

Pokario senovinis traktorius.  
Tel. 8 624 64977

„Opel Zafira“ 2005 m., benzinas, 
TA iki 2020.04. Tel. 8 614 89590

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Gardino g. 17, 
1 aukšte. Tel.  8 687 21996

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

2 kambarių 52,56 kv. m butas 5 
aukšte iš 5, Merkinės g. Kaina – 
36000 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 46 kv. m butas cen-
tre, M. K. Čiurlionio g., 1 aukšte 
iš 5, atskiras įėjimas. Kaina – 
50000 Eur. Tel. 8 698 48621 

2 kambarių 46 kv. m butas Gar-
dino g., 3 aukšte iš 4. Kaina – 
20500 Eur. Tel. 8 698 48621

3 kambarių 57,7 kv. m butas re-
novuotame name, Šiltnamių g., 5 
aukšte iš 5, renovacija išmokėta. 
Kaina – 45000 Eur. Galima derė-
tis. Tel. 8 604 75814

Gyvenamas namas su visais pa-
togumais Viečiūnuose, sodų b-jo-
je „Papartis“. Tel.  8 685 86947

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno 
arba keičiamas į butą Druskinin-
kuose ar Kaune. Kaina – 85000 
Eur. Tel. 8 600 80228

6 a sodo sklypas Jaskonyse ne-
toli „Romnesos“ kavinės.  
Tel. 8 687 21996

2 aukštų gyvenamas namas 10 
a sklype Druskininkuose. Kaina 
– 80000 Eur, arba keičiu į butą 
Vilniuje. Tel. 8 602 10802

65 a namų valdos sklypas M. 
K. Čiurlionio g. Druskininkuose 
(galima suskirstyti į daug atskirų 
sklypų). Šalia miško, atlikti geo-
deziniai matavimai, miesto komu-
nikacijos. Tel. 8 602 10802

4 kambarių 70 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be re-
monto. Kaina – 55000 Eur.  
Tel. 8 616 36909

30 a sklypas Leipalingyje. Tel. 8 
686 97437

10 a sodo sklypas Rūtų g. 13, 
sodų b-joje „Raigardas. Kaina – 
16500 Eur. Tel. 8 616 36909

65,84 a namų valdos sklypas 
netoli Druskininkų, šalia Grūto 
ežero. Kaina – 38000 Eur.  
Tel. 8 682 26822

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Ford Fiesta“ 2008 m., 1,3 L ben-
zinas, iš Vokietijos.  
Tel. 8 627 41843

Tvarkingas „Nissan X-Trail“ 2003 
m., 2,2 L dyzelinas, pilkos spal-
vos, TA iki 2019-05.  
Tel. 8 698 49628

Miškas, mediena, malkos

Sausa statybinė mediena: brūsai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos 
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,31 
cm storio; dilės 2,20 ilgio, 6 cm ir 
5 cm storio; viengubos pjovimo 6 
cm storio lagės; 6 m ilgio lentos 
tvoroms; beržinės ir drebulinės 
2,5 m ilgio, 2 cm storio lentelės. 
Tel. 8 610 70955

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Žemės ūkio produkcija

Avys po 70 Eur; kvietrugis po 7 
Eur; avižos po 6 Eur.  
Tel. 8 622 83325

2 bičių šeimos su sukomplektuo-
tais aviliais. Tel. 8 685 32549

Nauji Dadano tipo aviliai.  
Tel. 8 646 88970

Pieninga pirmaveršė karvė.  
Tel. 8 688 91417

Parduodami įvairūs daiktai

Vežimukas-skėtukas už 30 Eur; 
nauja masažinė kojų vonelė; 
įvairūs televizoriai po 10 Eur; 
išskleidžiamas stalas už 10 Eur‘ 
naudotas ovalus kilimas už 30 
Eur. Tel. 8 675 57873

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai (37, 51 cm įstrižainė), 
TV priedėliai po 17-23 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Neišskleidžiama sofa ir 2 foteliai. 
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 614 84959

Nauja mezgimo mašina „Seve-
rianka“, vaikiškas sportinis veži-
mėlis. Tel. 8 657 70604

Parduodu vyrišką rankinį laikrodį 
„Komandirskyje“.  
Tel. 8 620 43611

2 durų spinta, austos lovatiesė, 
užuolaidos, praustuvas, badmin-
tono raketės, kėdės.  
Tel. 8 600 38695

Firminis masažo stalas ir kėdė, 
minkštas odinis pufas.  
Tel. 8 652 17391

Moteriškas languotas importinis 
švarkas (64-66 dydis), moteriški 
versti kailiniai (64-66 dydis).  
Tel. 8 682 08399

Austos lovatiesės, medinės žva-
kidės, apvalus kilimas, mažai 
naudotas dviratis.  
Tel. 8 630 87652

Siuvimo mašina „Čaika“, sportinis 
ir paprastas dviračiai, muzikinis 
centras, šildytuvas-ventiliatorius. 
Tel. 8 630 36440

Foto spausdintuvas „Canon Selp-
hy CP710/CP510“ už 10 Eur; fo-
toaparatas „Sony DSC-H3“ už 15 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, 
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Eur; laidinis telefonas su nešioja-
mu rageliu „Gigaset A415/A405“ 
už 15 Eur. Tel. 8 622 82556

Perka

Skifą ir veikiantį patefoną.  
Tel. 8 673 56512

Butą, sodą arba sodybą Druski-
ninkuose ar 20 km aplink Druski-
ninkus. Tel. 8 623 29226

Keičia

Namą Kybartuose į 3 kambarių 
butą Druskininkuose arba par-
duoda. Yra 9 a žemės, visos ko-
munikacijos. Tel. 8 687 48033

Nuoma

Išnuomoju 1 kambario butą prie 
Eglės sanatorijos.  
Tel. 8 625 54671

Išnuomoju 3 kambarių butą Atei-
ties g. ilgam laikui.  
Tel. 8 670 65082

Išnuomoju 2kambarių butą, mies-
to centre. Tel. 8 614 03892

Išnuomoju 1 kambario butą.  
Tel. 8 618 13799

Išnuomoju suremontuotą 3 kam-
barių butą su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 616 11640

Išnuomoju 3 kambarių 64 kv. m 
butą Gardino g. Tel. 8 613 36844

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute. Kaina – 1 mėn./ 150 Eur 
(į kainą įskaičiuoti komunaliniai 
mokesčiai). Tel. 8 682 95386

Ieško darbo

44 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo, gali dirbti naktimis.  
Tel. 8 657 88639

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
darbo kaimo turizmo sodyboje, 
sargo arba sanatorijoje.  
Tel. 8 623 23430

49 m. moteris ieško papildomo 
darbo. Tel. 8 655 71674

45 m. moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti senyvo amžiaus žmogų, 
padėti buityje, prižiūrėti vaikus. 
Tel. 8 602 91060

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 6265 38308

49 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti kapus, tvarkyti aplinką. 
Tel. 8 655 71674

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis 
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495

Moteris ieško darbo pusei die-
nos. Gali prižiūrėti vienišą seno-
lę, padėti buityje.  
Tel. 8 671 50790

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 673 86602

38 m. moteris ieško papildomo 
darbo savaitgaliais.  
Tel. 8 686 72196

Kiti

Reikalingos ateinančios slaugės 
kasdieniai senolės priežiūrai 
Druskininkuose. Darbas – maisto 
pirkimas, ruošimas, maitinimas. 
Priežiūrai nuo 8 iki 12 val.  ir nuo 
19 iki 20 val. Mokėsiu 2 Eur/1 val. 
Tel. 8 620 63553

Dovanoju medinį masažo stalą. 
Tel. 8 600 38695

Dovanoju pliušinius žaislus.  
Tel. 8 630 87652

Dovanoju 4 mėn. kalytę.  
Tel. 8 674 03638

Pjauname žolę, parduodame malkas. 
Tel. 8 684 96511

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos. Paskolų ir skolų 
refinansavimas. Galimybė 
pasiskolinti papildomai.

Tel. 8 608 79790

„Druskininkų 
skalbyklėlė“ ieško 
darbuotojo (-os). 
Tel. 8 677 99 229

Reikalinga kambarinė. Tel. 8 612 96558, 
el. paštas: info@dalijahotel.lt

VšĮ „Druskininkų ligoninė“ reikalingi bendrosios 
praktikos slaugytojai (-jos). 

Kreiptis į administraciją arba tel.: 8 313 59130. 
CV siųsti el. paštu: ligonine@druskininkai.lt

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai. Teirautis 
telefonu: 8 603 37599
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Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Mažiausios kainos Druskininkuose! 

Paskubėkite! Kursų pradžia jau gegužės 
22 d.17 val. Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652 77109, 8 685 00083


