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Nors vėl laikinai uždaromos durys, Druskininkai atveria langus ir kuria įstabią pavasario šventę „Įsupk Velykas Druskininkuose“, kuri pakylės vilčiai ir naujam džiaugsmui, dar stipresnei bendrystei savo šeimose ir vietinėse bendruomenėse/Organizatorių nuotrauka

Su pavasario spinduliais ir
vėjo gūsiais į mūsų namus
ir širdis ateina margiausia
pavasario šventė – Šv. Velykos. „Nors vėl laikinai uždaromos durys, Druskininkai
atveria langus ir kuria įstabią pavasario šventę „Įsupk
Velykas
Druskininkuose“,
kuri pakylės vilčiai ir naujam
džiaugsmui, dar stipresnei
bendrystei savo šeimose ir
vietinėse bendruomenėse,“–
sako Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
Velykos Druskininkuose bus
kupinos malonių netikėtumų, muzikos garsų, žaismingų pramogų, kvies įsisūpuoti
virš debesų ir pasinert į stichijų šėlsmą. Čia bus galima
rasti ir atrasti daugybę pavasariškų malonumų akims, ausims ir širdžiai, pasikrauti geromis emocijomis, svaigintis
tyru pušų aromatu, pasinerti į neskubrią Nemuno tėkmės
meditaciją, atsiduoti saulės
glamonėms.
Žėrintys pavasario kerai
Pamenate mįslę iš vaikystės
„Pramuši ledą – randi sidabrą,
pramuši sidabrą – randi auksą“? Na, žinoma, tai – kiaušinis,
svarbiausias Velykų simbolis!
Ši mįslė, paprastą kiaušinį apgaubianti netikėtu grožiu ir su-

teikianti jam papildomą vertę,
įkvėpė šventei Druskininkuose
sukurti nepaprastą reginį.
Pasak Druskininkų savivaldybės Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėjos Vaivos Žagunienės, Velykų
savaitgalį pačioje miesto širdyje, Gydyklų parke, vėl prasiverš
galingas gražiausiu Lietuvoje
pripažintas muzikinis fontanas,
kerintis šokančiomis vandens
srovėmis, kurios vakare nusidažo ryškiaspalvėmis šviesomis:
„Virš fontano iškils Lietuvoje
dar neregėta milžiniška velykinė instaliacija, simbolizuojanti
gamtos virsmą. Į beribes aukštumas iškilęs didingas, prabangus, visomis spalvomis tviskantis neįtikėtino dydžio margutis,
lydimas svajingų muzikos garsų, pažadins pilve drugelius ir
sukels magišką pavasario atgimimo svaigulį.
Netikėta ir fantastiška tradicinio Velykų kiaušinio transformacija atims žadą: šildantys saulės spinduliai pagaliau
ištirpdys ledo apvalkalą ir paskleis auksu žėrinčius pavasario kerus, kurie kiekvienam susuks galvą! Neabejojame, kad
reginys išjungs smegenis, nustums į šoną mažmožius, sugriaus ribas ir įkvėps atgimti.
Išskraidins į kitą pasaulį ir sukels jausmų audras“.

Įsupk saulės sūpynes
„Pagrindinis pavasario švenčių žaidimų principas yra judėjimas, o velykinis džiaugsmas
be sūpuoklių tiesiog neįsivaizduojamas! – sako Druskininkų
kultūros centro etnografė Lina
Balčiūnienė. – Jeigu senovėje
prasminę reikšmę turėjo, kurioje vietoje pastatytos sūpynės, –
prie upės, pievoje, miesto centre ar kaimo gale (įsisūpavimas
simbolizavo siekį skatinti augalų vegetaciją), tai dabar sūpynių
simbolika įgauna naujų spalvų,
prisitaikydama prie šiuolaikinio
žmogaus gyvenimo būdo sampratos.“
Sūpynės – tai svaiginantis
skrydis ore, prisigėrusiame garuojančios žemės ir pradedančios žaliuoti augalijos kvapo,
veidu į saulę ir priešais saulę,
kai ausyse girdi švilpiantį vėją ir
atsiduri vienoje iš esminių visatos stichijų – vėjo valdžioje. Jos
kaip viesulas kelia aukštyn, pakelia dvasią link debesų, o tyras
pavasario oras apvalo ir sustiprina svarbiausia, kas yra būtina gyvenimui, – kvėpavimą.
Specialiai šiai progai Gydyklų parke bus įrengtos sūpynės, kviečiančios įsisūpuoti kuo
aukščiau, pasinerti į beribes
kosminio pasaulio platybes, išsilaisvinti, atgimti ir su viltimi pasitikti saulėgrįžą – naują gyve-

nimo etapą.
O norintys galės išbandyti pavasarinį skrydį, sekdami sūpynių
žemėlapį – įvairiose Druskininkų
vietose bus galima rasti per 40
sūpynių.
Skambančios kurorto erdvės
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Atnaujinama Druskininkų ligoninė – planuojama geriatrijos paslaugų plėtra
Druskininkų ligoninė kasmet atnaujinama, modernėja ir siūlo kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
druskininkiečiams bei kurorto svečiams. Šiais metais suplanuota atnaujinti
ketvirtąjį ligoninės aukštą –
įgyvendinat šį projektą, patalpos bus pritaikytos geriatrijos dienos stacionaro
paslaugoms teikti.
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugiasi pradėtu projektu, kurio metu visas
naujas skyrius bus pritaikytas
geriatrijos teikiamoms paslaugoms.
Geriatrijos dienos stacionare bus teikiamos išsamiojo geriatrinio ištyrimo paslaugos,
atliekamos gydomosios ir kitos
procedūros – kineziterapijos,
ergoterapijos,
fizioterapijos,
vaistų suleidimo į veną, socialinių įgūdžių formavimo, sveikos mitybos įgūdžių formavimo, paciento namų aplinkos
pritaikymo, paciento mokymo,
ištyrimo prieš operaciją ir kitos. Paslaugos pacientui bus
teikiamos ne trumpiau, kaip 4
valandas per dieną.
„Pastebime, kad geriatrijos
paslaugų poreikis didėja – gydant vyresnius nei 60 m. pacientus bendrojo pobūdžio
ligoninės skyriuose, kompleksiškai nesprendžiamos tokių

pacientų problemos, todėl geriatrijos paslaugų teikimas tam
skirtame skyriuje labiau atitiktų vyresnio amžiaus pacientų
poreikius, gerėtų gydymo rezultatai“, – pasakojo Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė.
Planuojama, kad Druskininkų
ligoninėje ketvirtojo aukšto patalpų remonto darbai bus pradėti vasaros pradžioje.
Architektė Aurelija Slapikaitė-Jurkonė sukūrė vizualizacijas – būtent pagal jas ir bus
atliekamas remontas. Ši architektė vizualizacijas sukūrė ir
prieš kelerius metus atnaujintam Vaikų ligų skyriui.
„Kaip jau ne kartą įsitikinome, patraukli, estetiška aplinka turi įtakos pacientų savijautai ir sveikatai. Norime,
kad naujasis geriatrijos paslaugoms skirtas skyrius būtų
šviesus ir jaukus. Kurdama vizualizacijas, architektė tikrai
įvertino ir suprato mūsų norus.
Neabejoju, kad galutinis rezultatas nudžiugins ir mūsų pacientus, ir darbuotojus“, – sakė
E. Raulušaitienė.
Įgyvendinat projektą, bus
įrengtas geriatrijos dienos stacionaras: penkios palatos,
laukiamasis, pacientų registravimo patalpa, pacientų priėmimo kabinetai, geriatro, ergoterapeuto, kineziterapijos,
socialinio darbuotojo, psicho-

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius džiaugiasi pradėtu projektu, kurio metu
visas naujas skyrius bus pritaikytas geriatrijos
teikiamoms paslaugoms.
„Ilgėjant gyvenimo trukmei, labai svarbu užtikrinti,
kad tie gyvenimo metai būtų kokybiški, sveikatos paslaugos labiau prieinamos ir atitinkančios senyvo amžiaus žmonių poreikį. Geriatrinė medicina orientuojasi į
senyvo amžiaus žmonių, dažnai sergančių keliomis ligomis, aktyvų gydymą. Planuojama geriatrijos paslaugų
plėtra bei patalpų pritaikymas tokiam skyriui Druskininkų ligoninėje suteiks galimybę teikti dar kokybiškesnes
ir labiau į senyvo amžiaus žmonių aktyvų gydymą orientuotas sveikatos paslaugas“,
– sakė L. Urmanavičius.
logo kabinetai, pacientų mokymo patalpa. Taip pat bus įrengtas valgomasis su integruota
virtuve, pagalbinės patalpos,
skirtos darbuotojams.
„Neapsiribosime tik patalpų
remontu – dienos stacionare
bus sukurta aplinka, pritaikyta
šiuolaikinėms geriatrinės sveikatos priežiūros paslaugoms
teikti. Taip pat suformuosime
patyrusių, profesionalių specialistų komandą, kuri teiks visapusiškas gydymo ir reabilitacijos paslaugas vyresnio
amžiaus Druskininkų savivaldybės gyventojams, esant poreikiui, – ir kurorto svečiams“,
– kalbėjo E. Raulušaitienė.
Projekto įgyvendinimo darbus planuojama baigti 2022
metais.

E. Raulušaitienė: „Dienos stacionare bus sukurta aplinka, pritaikyta šiuolaikinėms geriatrinės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, suformuota patyrusių, profesionalių specialistų komanda“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Remontas bus atliekamas pagal architektės A. Slapikaitės-Jurkonės sukurtas vizualizacijas, tikimasi, kad galutinis rezultatas nudžiugins ir pacientus, ir darbuotojus
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Nuo šiol profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atskiroms grupėms bus privalomi
Nuo kovo 27 d. įsigaliojo Vyriausybės priimtas nutarimas dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose dirbantiems žmonėms bus privaloma atlikti koronaviruso (COVID-19) nustatymo tyrimą.
Tikrintis, ar neserga, periodiškai – kas 7-10 dienų – privaloma darbuotojams, kurie dirba įstaigose, teikiančiose asmens sveikatos priežiūros; socialines, švietimo paslaugas, taip pat – vaistinių darbuotojams.
Prieš pradėdami dirbti arba vykdyti veiklą po draudimų ar ribojimų panaikinimo, vieną kartą – prieš grįžtant į darbą – pasitikrinti, atlikdami tyrimą dėl COVID-19 turės darbuotojai, kurie dirba kultūros ir meno; fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto; viešojo maitinimo paslaugų teikimo; mažmeninės prekybos; laisvalaikio ir (ar) pramogų
paslaugų (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla); grožio paslaugų ir apgyvendinimo.
Kam nereikia tirtis dėl COVID-19?
- asmenims, persirgusiems koronavirusu ir nuo teigiamo PGR arba antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų;
- tiems, kurie turi koronaviruso serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei praėjo mažiau nei 60 dienų;
- paskiepytiems vakcina nuo koronaviruso pagal pilną skiepijimo schemą mažesniu nei 180 dienų laikotarpiu;
- paslaugų tiekėjams, kurie šiuo metu jau yra atnaujinę savo veiklą ir dirba;
- tiems, kurių veikla yra sustabdyta ar negalima dirbti kontaktiniu būdu dėl karantino paskelbimo.
Darbuotojas, kuriam privaloma atlikti tyrimą, savo darbdaviui turės pateikti tai įrodantį dokumentą. Prisijungęs prie savo paskyros www.esveikata.lt, kiekvienas žmogus
galės matyti, atsisiųsti ir, prireikus, atsispausdinti tyrimo dėl COVID-19 atsakymą. Negalintiems prisijungti prie portalo, neturintiems elektroninio parašo ar autentifikavimosi užtikrinimo priemonių per bankinę sistemą, rekomenduojama dėl tokios pažymos išdavimo kreiptis į gydymo įstaigas. Darbdavys turi užtikrinti savo įstaigos darbuotojų
profilaktinį testavimą dėl COVID-19.
Tyrimai vykdomi savivaldybių mobiliuosiuose punktuose. Registruotis tyrimui galima, skambinant į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.
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Lyg šaltasis karas: Vilnius negirdi garsių aimanų iš Druskininkų

R. Malinauskas: „Visiška nežinomybė.“/Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Milda Kuizinaitė
Druskininkuose įsikūrusiai
ir dėl ES sankcijų Baltarusijai veikti negalinčiai sanatorijai „Belorus“ Lietuva paskelbė šaltąjį karą – laiškai lieka
neatsakyti, o Užsienio reikalų ministerija sprendimus paskelbia tik pranešimais.
Baltarusijai
priklausančioje,
bet Druskininkuose veikiančioje sanatorijoje dirbantys medikai, slaugytojai ir kiti specialistai jaučiasi taip, lyg jų net
nebūtų. Nors iš 393 sanatorijos darbuotojų 354 – Lietuvos
piliečiai, valstybės institucijos
nereaguoja nei į jų laiškus, nei
į rengiamus piketus. Keturi laiškai Užsienio reikalų ministerijai
(URM), keturi laiškai – Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI),
atsakymo – nė vieno.
Tris mėnesius atlyginimų negaunantys sanatorijos darbuotojai tik iš viešo URM pranešimo
sužinojo, kad „Belorus“ išbraukta iš įmonių, nukentėjusių nuo
COVID-19 sąrašo. Kodėl praėjusių metų pabaigoje kartu su kitomis Druskininkų sanatorijomis
prastovą paskelbusi „Belorus“
išbraukta, VMI taip ir neatsakė. Šiuo metu neveikiančią sanatoriją pamiršo ne visi – grasinama išjungti šildymą ir elektrą,
o „Sodra“ įspėjo, kad neapmokėjus skolų atleis visus darbuotojus. Visi sanatorijos darbuotojai – Druskininkų arba aplinkinių
kaimų gyventojai.
– Ką daryti kurortui su keturiais šimtais naujų bedarbių
ir be šeimininkų galinčiais
likti pastatais miesto centre?
– „Lietuvos rytas“ paklausė Druskininkų mero Ričardo
Malinausko.
– Situacija labai prasta ir sudėtinga. Visiška nežinomybė.
Taip yra dėl to, kad mes gyvename ne pagal įstatymus, ne
pagal Europos Sąjungos teisės
normas ir kitus reglamentus,
o pagal URM vadovybės nuotaikas. Sanatorijos darbuotojai atlyginimų negavo nuo sausio 4 dienos, o URM komisija
vietoj atlyginimų darbuotojams
nusprendė pirmiausia leisti atsiskaityti su poilsį Lietuvoje organizuojančia bendrove „Noriu.
Noriu. Noriu“, taip pat šilumos
tinklais, nes jie pradėjo grasinti,
kad išjungs šildymą.
– Dėl sankcijų sanatorijai
„Belorus“ nuo praėjusių metų
gruodžio į URM kreipėtės ne
kartą. Kodėl iki šiol nepavyko
rasti bendro sprendimo?
– Nemažai klausimų taip ir liko
be atsakymų. Man sunkiai su-

prantama, kas vyksta toje ministerijoje. Kai URM atsiuntė atsakymą, kad bus atsiskaityta su
poilsį siūlančia agentūra ir šilumos tinklais, paklausėme, kas
bus su darbuotojų atlyginimais?
Viceministras Mantas Adomėnas neatsakė, ar šis klausimas
iš viso buvo svarstomas.
Tačiau šią savaitę jis atsiuntė atsakymą, kad leidžia išmokėti sausio atlyginimus. Man labai norėtųsi pažiūrėti į akis tiems
komisijos nariams, kurie žmones tris mėnesius paliko be atlyginimų. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė ir
aš pats ne kartą bandėme prisiskambinti ambasadorei ypatingiems pavedimams Sigutei
Jakštonytei, bet ji dirba iš namų
ir neturi net tarnybinio mobiliojo
telefono. Todėl kelias paras su ja
visai nepavyko susisiekti. Šiais
laikais mes gyvename valstybėje, kur URM valdininkas, atsakingas už sankcijų taikymą, nepasiekiamas ištisomis paromis,
nes neturi nuotolinio darbo priemonių. Šiaip taip sulaukę šventės, kai ji atėjo į darbą ir atsiliepė
stacionariu ministerijos telefonu,
išgirdome nepasitenkinimo kupiną balsą: „O kuo čia dėta savivaldybė?“ Juk sankcijos pritaikytos sanatorijai.
Atrodo, kad URM gyvena kitame pasaulyje, kažkokioje kosminėje erdvėje.
– Gal iš tiesų sankcijų taikymas – ne savivaldybės, o už
užsienio politiką atsakingų
institucijų reikalas?
– Druskininkuose, kur nedarbas per pandemiją smarkiai išaugo, gali atsirasti dar 400 bedarbių ir per trisdešimt benamių,
kurie gyvena sanatorijai priklausančiuose butuose. O kur dar jų
šeimų nariai – kaip jiems gyventi? Ką man atsakyti gatvėje sutiktiems žmonėms, kurie klausia:
„Mere, kas su mumis bus?“ Manau, kad sanatorijoje dirbantys
žmonės neturi tiek santaupų, kad
be atlyginimų galėtų gyventi pusmetį. Esu įsitikinęs, kad užsienio reikalų ministras Gabrielius
Landsbergis, jo pavaduotojas
M.Adomėnas ir S.Jakštonytė atlyginimus gauna laiku ir su visais
numatytais priedais.
Anksčiau kalbėjau ir vis dar tikėjausi, jog sąžinė ir sveikas
protas nugalės ir ministerija pripažins, kad sankcijos buvo pritaikytos per klaidą. Dabar pripažįstu, kad klydau, – tai ne klaida.
URM tai padarė sąmoningai.
– Kodėl pasikeitė jūsų nuomonė?
– Iš pradžių dar atrodė, kad
sankcijos sanatorijai taikomos dėl

Sanatorija „Belorus“, kurioje dirba beveik 400 darbuotojų, Druskininkams pastaruoju metu tapo tikru galvos skausmu/Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai rengė ne vieną akciją, kad tik valdžia į juos atkreiptų dėmesį/Rengėjų nuotrauka

geopolitinės situacijos, bet įsitikinau, jog toli gražu taip nėra. Prisimenu pirmuosius pranešimus,
kai ministras G.Landsbergis kalbėjo apie ES sankcijas Baltarusijai ir jai priklausančiai sanatorijai.
Dabar jau kalbama, kad sankcijos taikomos Baltarusijos prezidento reikalų valdybos vadovui
Viktorui Šeimanui. Iš pradžių ši
pavardė visai nebuvo minima.
V.Šeimanui sankcijos taikomos
nuo 2011 metų. Tuomet, kai jam
buvo pritaikytos pirmosios sankcijos, mano žiniomis, jis ėjo visai kitas pareigas. Be to, sankcijos taikomos jam, kaip fiziniam
asmeniui, o ne sanatorijai. Tokio
įžūlaus melo ir apgaudinėjimo
nesu matęs per 55 savo gyvenimo metus. Meluojama Prezidentūrai, Vyriausybei ir gyventojams. Tai – piktybiškumo,
nebaudžiamumo ir atsakomybės neturėjimo viršūnė. Tai, kas
šiuo metu vyksta valstybėje, protu nesuvokiama nei paprastam,
nei kokią nors darbo patirtį turinčiam žmogui.
– Druskininkų savivaldybė dėl sanatorijos „Belorus“
kreipėsi ir į Generalinę prokuratūrą. Ką turėtų ištirti prokurorai?
– Prokuratūrai aiškiai išdėstėme, kad sankcijų taikymas – neteisėtas sprendimas. Tai pagrindėme schemomis ir brėžiniais,
kas kam pavaldus, kas už ką
atsakingas, kas priima sprendimus. ES direktyvose aiškiai

nurodyta, kad galutinius sprendimus dėl sankcijų taikymo priima valstybės narės įgaliota institucija, šiuo atveju – Užsienio
reikalų ministerija. Net jei sankcijas pritaikytų pati ES, valstybės narės institucijos pačios
gali taikyti išimtis, o jei nemato
būtinybės, jų visai netaikyti. Kol
kas jokio atsakymo iš prokuratūros nesulaukėme.
– Ar dėl tokių išimčių buvo
tartasi su URM?
– Be abejo, bet, užuot sprendusi sanatorijos darbuotojų likimą, ministerija siunčia raštus į
savivaldybę ir renka informaciją apie tai, kokiomis aplinkybėmis sanatorijai „Belorus“ buvo
išnuomotas žemės sklypas ir
kokį nuomos mokestį ji moka.
Gal ne veltui viešojoje erdvėje
pasigirdo įvairių svarstymų. Tai
gali būti užsienio reikalų ministro G.Landsbergio politinis triukas siekiant politinių dividendų ir bandant parodyti, koks
jis galingas ir gali valdyti žmonių likimus. Arba tai yra planas
užgrobti ir užvaldyti dešimtis
milijonų eurų kainuojantį tvarkingą turtą.
– Tokių minčių kilo sulaukus
rašto apie sklypo nuomos
aplinkybes?
– Neįsivaizduoju, kam to reikia URM. Tai panašu į sliekų paieškas ten, kur jų nėra.
Gal jie būtų labai laimingi sužinoję, kad Druskininkų savi-

valdybė, kuriai vadovauja caras R.Malinauskas, prieš kiek
nors metų ar mėnesių šiai sanatorijai suteikė kokias nors išimtines sąlygas. Neatmetu ir
to, kad ieškoma variantų, kaip
nutraukti žemės nuomos sutartį, nors ji sudaryta 99 metams. Normalioje valstybėje tai
būtų neįmanoma, bet Lietuvoje
tai nebūtų pirmas kartas. Panašiai buvo ir vadinamojo Vijūnėlės dvaro istorijoje. Vien po
Generalinės prokuratūros prokurorės Deimantės Nikitinienės skambučio į Nacionalinę
žemės tarnybą buvo nutraukta žemės nuomos sutartis su
pastato savininku Žilvinu Poviloniu.
– Kiek mokesčių sumoka sanatorija „Belorus“?
– Galiu pasakyti, kad jokių lengvatų „Belorus“ niekada neturėjo ir neturi. Žemės nuomos
mokesčius savivaldybė nustato
pagal paskirtį. Nuo 2003 metų
į Druskininkų savivaldybės biudžetą sanatorija sumokėjo beveik 159 tūkst. eurų žemės nuomos mokesčio.
Apie 1998–2002 metais sumokėtus mokesčius savivaldybė duomenų neturi, nes už tai
buvo atsakinga VMI. Į valstybės biudžetą per 5 metus sanatorija „Belorus“ yra sumokėjusi 1,8 milijono eurų mokesčių.
Noriu atkreipti dėmesį, kad tai
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Lyg šaltasis karas: Vilnius negirdi garsių aimanų iš Druskininkų

yra viešoji įstaiga – pelno nesiekianti organizacija, kuri Baltarusijai negrąžina uždirbto pelno, nemoka dividendų.
Iš Baltarusijos šis objektas už
vaikų gydymą gauna po 6–7
milijonus eurų, neskaitant investicijų. Vien į vaikų korpuso
atnaujinimą pernai investuota
du milijonai eurų. Sanatorijos
teritorijoje įrengti teniso aikštynai, žaidimų aikštelės skirtingo
amžiaus vaikams, įrengtas baseinas, atnaujinti visi korpusai.
Sužlugdyti tokį objektą gali tik
labai žemos moralės žmogus
arba labai didelis aferistas.
– Kaip įsivaizduojate darbuotojų, kurių 350 – Lietuvos
piliečiai, ateitį?
– Negana to, kad darbuotojai tris mėnesius negauna atlyginimų, artimiausiu metu jie gali
netekti ir socialinių garantijų.
Jei sanatorija nepadengs skolų „Sodrai“, pastaroji grasina atleisti darbuotojus arba nutraukti
socialines garantijas. Darbuotojai kreipėsi į „Sodrą“ išaiškinimo ir gavo atsakymą, jog tai
nebus daroma, jei VMI pripažins, kad sanatorija nukentėjo
nuo COVID-19. Tačiau VMI išbraukė sanatoriją iš nukentėjusiųjų sąrašo ir iki šiol neatsakė
nė į vieną iš keturių jos raštų.
VMI tyli, nes meluoti sudėtinga, o teisybė gali neatitikti URM
pozicijos. Susidaro įspūdis, kad
sanatorijos darbuotojų kratosi
visi, – bankas vengia atidaryti jų
profesinės sąjungos sąskaitą,
surengti piketo Vilniuje taip pat
negalime – įvažiuoti į sostinę

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai rengė ne vieną akciją, kad tik valdžia į juos atkreiptų dėmesį/Rengėjų nuotrauka

draudžiama dėl karantino. Manau, jog tokiais veiksmais tyčia
daromas spaudimas darbuotojams, kad jie paliktų sanatoriją ir
reikėtų tvarkytis tik su pastatais.
– Dar metų pradžioje „Belorus“ darbuotojams buvo siūloma kreiptis į Užimtumo tarnybą ir ieškoti kito darbo. Gal
žinote, kiek jų tokiu pasiūlymu pasinaudojo?
– Išėjo gal trys ar keturi darbuotojai. Kiti kol kas laikosi, su
jais bendrauja sanatorijos direktorius, darbo tarybos vadovas. Mano žiniomis, darbuotojai ruošiasi ketvirtajam piketui,
o šią savaitę pradėjo rinkti parašus ir kreipsis į prezidentą ir Vyriausybę.

Ministras turėjo aiškintis
Seime
Dėl sanatorijos „Belorus“
užsienio
reikalų
ministrui
G.Landsbergiui
ketvirtadienį
teko aiškintis Seimo nariams. Jį
iškvietę opozicijos atstovai teigė
pasigendantys valdžios paramos beveik 400 sanatorijos darbuotojų. G.Landsbergio teigimu, Užsienio reikalų ministerija
(URM) yra paprašiusi Europos
Komisijos įvertinti, ar sankcijos Baltarusijos sanatorijai „Belorus“ pritaikytos teisingai, bet
pagal gautą informaciją neturi
pagrindo abejoti šių priemonių
taikymu. Seime G.Landsbergis
teigė, kad galutinį sprendimą
dėl to turėtų priimti teismas. Jo

teigimu, URM sanatorijos prašymu yra leidusi atlaisvinti dalį
įšaldytų lėšų, kad būtų galima
išmokėti atlyginimus darbuotojams. Jau nuspręsta sumokėti sausio atlyginimus, šiuo metu
sprendimo laukia prašymas
leisti išmokėti darbuotojų vasario mėnesio darbo užmokestį.
„Visi atlaisvinimai, kurių mūsų
buvo prašoma, yra padaryti.
Laukia vienas – dėl vasario atlyginimų“, – nuo priekaištų dėl likimo valiai paliktų darbuotojų gynėsi G.Landsbergis.
Mokesčius moka Lietuvai
Sanatorija „Belorus“ įkurta
1946 m., o jos pastatai Druskininkų centre pastatyti 1978
metais. Sanatorijos komplekso

savininkė – Baltarusijos prezidento reikalų valdyba. Ši valdyba yra ir sanatorijos steigėja. Sanatorijai vadovauja jos
paskirtas direktorius. Nors oficialiai sanatorija priklauso Baltarusijai, nuo 1997 metų Lietuvoje ji įregistruota kaip viešoji
įstaiga, veikia pagal Lietuvos
įstatymus ir moka mokesčius
į Lietuvos biudžetą. Pagrindinė sanatorijos veikla – neįgalių ir sunkiai sergančių vaikų
iš Baltarusijos gydymas. Jį finansuoja šios šalies ligonių
kasos. 2019 metais sanatorijoje gydėsi 6715 vaikų iš Baltarusijos. Sanatorijoje yra 539
gydymo vietos, iš jų 410 skirta vaikams. Sanatorijos gydymo bazė laikoma viena geriausių kurorte, todėl gydytis į ją
kasmet atvyksta neįgalių vaikų iš Rusijos, Izraelio ir kitų
šalių. Sanatorijos paslaugomis
jie naudojasi už savo lėšas. Be
neįgalių vaikų, sanatorija priima ir poilsiautojus, kuriems
skirti 74 viešbučio kambariai.
Per metus joje apsilanko apie
13 tūkst. poilsiautojų. Visos lėšos už jiems suteiktas poilsio,
sveikatinimo ir grožio paslaugas lieka sanatorijai.
Praėjusių metų gruodžio 17 dieną ES priėmė sprendimą, kuriuo
nustatė papildomus ribojimus
Baltarusijai. Priėmus šį sprendimą bankas „Swedbank“ tiesiogines sankcijas pritaikė ir Lietuvoje
veikiančiai sanatorijai „Belorus“.
Pritaikius sankcijas buvo areštuotos įmonės sąskaitos
„Lietuvos rytas“, 2021-03-29
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Mieli skaitytojai,
Drauge su šv. Velykomis į Žemę sugrįžta
pavasariška šiluma ir šviesa, užgimsta nauja
gyvybė. Lai naujas gyvybės ratas būna kupinas
šviesių minčių ir prasmingų darbų. Darykime gerus
darbus, džiuginkime artimuosius, dalinkimės
meile ir šypsena!
Gražių ir džiaugsmingų švenčių Jums ir Jūsų mylimiausiems žmonėms!
„Mano Druskininkai“ redakcija

Mieli Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai,
Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
prikėlė žolę, medį, plukės žiedą
ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Mieli Druskininkų krašto žmonės,

Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą, atgimkime
tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės
darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. Su šv. Velykom!
Rektorius J. Valsk ys

lai šv. Velykų šventė praskaidrina Jūsų kasdienius
rūpesčius, sustiprina šeimas, pripildo namus gerumo ir
šilumos, suteikia Jums vilties ir meilės!
Gražių, šviesių šv. Velykų!
Alvydas Dambrauskas,
Darbo partijos Druskininkų sk yriaus pirmininkas
Užsak ymo Nr. MDR-298-02

Pagalba moterims, išgyvenančioms krizinį nėštumą
Kovą organizuotas Druskininkų savivaldybės specialistų, socialinių darbuotojų ir VšĮ „Krizinio nėštumo centro“ bendras susitikimas dėl pagalbos teikimo galimybių moterims bei
šeimoms, išgyvenančioms krizinį nėštumą. Susitikime pristatyta centro teikiama pagalba,
pasidalinta patirtimi, aptartos bendradarbiavimo priemonės. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras ir VšĮ ,,Krizinio nėštumo centras“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta padėti moterims, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, o taip pat moterims ir šeimoms, kenčiančioms po kūdikio netekties dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo ar aborto. Neplanuotas nėštumas tampa krize, kai besilaukiančiai moteriai trūksta emocinio palaikymo iš artimiausios aplinkos, kyla santykių problemų, ji
patiria materialinių, finansinių sunkumų, jei bijoma tapti vieniša mama. Centras nemokamai suteikia
moterims tuo metu taip reikalingą emocinę, psichologinę, materialinę, socialinę pagalbą.
Visoms moterims, kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę, Centras teikia šią pagalbą:
• individualią socialinę-psichologinę konsultaciją;
• kūdikio kraitelio suruošimą;
• materialinę, finansinę paramą;
• palaikymą ir palydėjimą nėštumo periodu ir pirmaisiais 2 vaiko gyvenimo metais;
• ginekologo konsultaciją ir echoskopiją;
• teisininko konsultaciją;
• pagalbą, susirandant laikiną saugią gyvenamąją vietą;
• psichologinę pagalbą patyrusioms nėštumo nutraukimą, praradusioms vaikelį dėl persileidimo
ar priešlaikinio gimdymo, išgyvenančioms pogimdyvinę depresiją.
Visa ši pagalba NEMOKAMA! Ją teikia profesionalai ir savanoriai. Nuotolinė individuali ir grupinė pagalba teikiama telefonu, elektroniniais laiškais, „Skype“ ar kitomis informavimo priemonėmis.
Pagalbos galima kreiptis e. p. pagalba@neplanuotasnestumas.lt, tel. 8 603 57912, daugiau
informacijos – www.neplanuotasnestumas.lt

Druskininkų savivaldybės informacija

Nuotolinės konsultacijos karantino metu
Druskininkų savivaldybė Informuoja, kad karantino
metu konsultacijos ir toliau vykdomos nuotoliniu būdu
– konsultuojama telefonu ir organizuojamos vaizdo konsultacijos.
Įvairių sričių specialistai konsultuoja gyventojus švietimo, teisinės pagalbos, aplinkosaugos, geodezijos, statybų ar kitais
svarbiais klausimais ne tik telefonu, bet ir vaizdo skambučiais.
Konsultuojantis vaizdo skambučiu, galimas tiesioginis kontaktas su žmogumi, laikantis visų karantino reikalavimų.
Vienas iš privalumų yra tas, kad galima vizualiai pateikti reikalingus dokumentus, juos aptarti ir konsultuotis reikalingu
klausimu, niekur neišeinant iš namų.
Norint pasikonsultuoti vaizdo skambučiu, reikalinga išankstinė registracija:
Norint kreiptis į Administracijos specialistus, reikia registruotis el. paštu ugne.tuinylaite@druskininkai arba tel. (8 313)
51 517.
Norint kreiptis į Savivaldybės merą, mero pavaduotoją ar
Administracijos direktorę, gyventojų priėmimui reikia registruotis el. paštu info@druskininkai arba tel. (8 313) 59 159.
Gyventojai kviečiami ir toliau naudotis nuotolinėmis konsultacijomis, o paslaugas užsisakyti elektroniniu būdu.
Druskininkų savivaldybės informacija

Įvairių sričių specialistai konsultuoja gyventojus ne tik telefonu, bet ir vaizdo skambučiais/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka
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Druskininkai kviečia: išsilukštenkime iš stingulio ir įsupkime Velykas

„Be galo pasiilgę muzikos,
bet vis dar negalėdami pakviesti į gyvo garso koncertus
tikroje scenoje, tęsiame pirmojo karantino tradiciją ir sugrąžiname didelio populiarumo sulaukusią sceną ant ratų
– Muzikuojantį autobusiuką,“
– pasakoja Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė.
Nuostabią Velykų popietę autobusiukas su jame gyvai grojančiais ir dainuojančiais druskininkiečiais atlikėjais
suks ratus kurorto gatvėmis,
skersgatviais, pėsčiųjų takais,
parkuose, Druskonio ežero
pakrantėje, užklups besivaikščiojančius ar pramogaujančius
pačiose netikėčiausiose erdvėse ir sprogdins gerą nuotaiką,
siųsdamas šventinius muzikinius linkėjimus bei sveikinimus.
Sielas virpins saksofonisto
Tomo Čiukausko spalvingos
improvizacijos ir netikėti sąskambiai, o R&R (Ronatos ir
Rūtos Kotrynos) dueto romantiškas ir kartu uždegantis šėlsmas privers judėti muzikos ritmu ir patrypti kojomis.
Pabudink žaltį, aukso karūna vainikuotą
Ar žinojote, kad vienas linksmiausių Velykų žaidimų – margučių ridenimas – buvo skirtas žemės ir jos gyvių – žalčių
ar gyvačių išbudinimui? Tikėta, kad gyvatės, pasivertusios
kiaušinio gemalu, žaidimo metu
sudaužius kiaušinį išlįsdavo, o,
šliauždamos pažeme, budino
augaliukus ir kvietė juos greičiau dygti ir žaliuoti. O štai žaltys – geroji namų dvasia, gerovės, sveikatos ir vaisingumo
nešėjas, apgaubia namus ir šeimą dabar taip reikalinga saugančia ir globojančia galia.
Gydyklų parke šalia muzikinio fontano įsikūrusioje Vely-

Druskininkų kurortas kupinas spalvingų ir nepamirštamų istorijų/Rasos Pakalkienės ir organizatorių nuotraukos

kų pramogų erdvėje bus galima
rasti spalvingų lovelių margučių ridenimui ir parugtyniauti su
šeima. Žinoma, margučius reiks
atsinešti patiems. Ridenimas –
linksmas šeimos žaidimas, simbolinės varžytuvės – juk tą, kuriam pavyks margutį nuridenti
toliausiai, sėkmė lydės visus
metus, o tas, kuris surinks daugiausia margučių, visus metus
bus linksmas ir laimingas. Ir neverta graužtis, jei kiaušinis bežaidžiant suduš – šitaip bus
išlaisvintos jame slypinčios galios, o jos tokios stiprios, kad
gelbsti žmogų visus metus.
Išjudink Velykas
Tie, kurie mėgsta aktyvų laisvalaikį, judėjimą ir turi norą
patirti kažką nauja, žino, kad
Druskininkai garsėja nuotykių kupinais orientaciniais žaidimais, rengiamais įvairiomis
progomis. Ne kitaip bus ir per
šias Velykas: susidomėjusiųjų laukia nepaprasta šeimos
šventinė kelionė po Druskininkus „Išjudink Velykas“, siurprizai ir nepamirštami nuotykiai.

Anot žaidimo organizatorių,
kadangi žaidimai būna labai
populiarūs ir sulaukia daug norinčiųjų išbandyti jėgas, reikėtų paskubėti registruotis bit.ly/
isjudink-velykas, sekmadienio
rytą kuo anksčiau išsilukštenti
iš lovos ir išridenti savo šeimą
į Velykų miestą.
Beje, kurortas kupinas spalvingų ir nepamirštamų istorijų. Dažnas mėgsta paklajoti
mylimo miesto gatvėmis, kuris prabyla vaizdais, spalvomis
ir potyriais. Gidai – tie žmonės, kurie kūrybiškai ir žadindami smalsumą lydi smalsuolį,
prakalbina miestą, jo detales
ir žmones, atskleidžia istorijos subtilybes ir tradicijas. Tad
norintys galės prisilieti prie kurorto paslapčių kartu su daug
istorijų žinančiomis gidėmis
Ramune Sadauskiene ir Plepia ponia Druskininkuose – Birute Matusevičiene.
Velykinių dekoracijų parkas

Jei tik pakvieti kurti, Druskininkų įstaigos, bendruomenės,
verslo atstovai iškart atsilie-

pia, įjungia fantaziją, pasiraitoja rankoves ir sukuria neįtikėtinus kūrinius!
Šalia muzikinio fontano įsikūrusi pramogų erdvė su sūpynėmis, margučių ridenimo
loveliais bus išpuošta bendruomenių sukurtomis velykinėmis dekoracijomis. Čia
kuriama ir gyva pavasario
puokštė – druskininkiečių margučiais išdabintas pradedantis
sprogti krūmas.
Pakabinti savo margutį čia
galės kiekvienas norintis.
Tad pavalgius pusryčius ir išrinkus stipriausią kiaušinį, laikas
traukti
pasivaikščioti!
Neskubant vaikštinėti po besiskleidžiantį kurorto parką, mėgautis, lepintis, poilsiauti, klausytis muzikos ir atrasti smagias,
spalvingas, žaismingas bendruomenių sukurtas dekoracijas. Kartu su šeima galėsite
išlaisvinti kūrybines galias, paversti dekoracijas pasakos personažais ir sukurti nepaprastą
Druskininkų Velykų istoriją.
Virtualios Velykų pamokos

ir pramogos
Tiems, kurie į kurortą negali atvykti, Druskininkų amatų centras „Menų kalvė“ siūlo virtualias pramogas: floristė
Rasa Dambrauskaitė iš Leipalingio pamokys surišti Velykų verbą, kuria papuošite savo
namus, paganyti akis sertifikuotos amatininkės Laimos
Saviščevienės (Merkinė) sukurtų verbų parodoje, su floriste Rūta Kazakevičiene (Druskininkai) pasigaminti velykinį
vainiką ir kitas dekoracijas. Kadangi per Velykas visi margina
kiaušinius ir sukuria tikrai spalvingų ir netikėtų šedevrų, kviečiame fotografuoti margučius
ir dalyvauti konkurse „Gražiausias velykinis margutis”.
Taigi,
įsupkime
Velykas
Druskininkuose,
patirkime
emocijų pliūpsnį ir ištieskime
rankas pavasariui – kad kitą
kartą visų lauktų plačiai atvertos kurorto durys!
Parengė Ramunė Tarandė,
DKC reklamos ir komunikacijos
vyriausioji specialistė
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Druskininkų LIONS moterų klubas dalyvavo labdaros akcijoje
„Svarbi kiekviena diena“

„Atgimimo“ mokykloje, į kurią buvo atvežta labdara, susirinko Druskininkų LIONS moterų klubo narės bei švietimo įstaigų sveikatos priežiūros specialistės/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų LIONS moterų klubas kartu su Lietuvos
LIONS klubų asociacija aktyviai dalyvavo prekės ženklo „Always“ akcijoje „Svarbi
kiekviena diena“. Ja siekiama
sumažinti higieninių priemonių įsigijimo problemą Lietuvoje. Šią akciją galėjo paremti
kiekvienas, pirkdamas higi-

eninius paketus „Always“.
Pasibaigus akcijai, buvo paaukota 380 000 higieninių paketų.
Druskininkų LIONS moterų
klubas, dalyvaudamas akcijoje „Svarbi kiekviena diena“, surinko 80 dėžių (800 pakuočių) ir
jas paskirstė visoms mokykloms
pagal pateiktą poreikį. Kovo 24

d. į „Atgimimo“ mokyklą, kur
buvo atvežta labdara, susirinko Druskininkų LIONS moterų klubo narės bei visų švietimo įstaigų sveikatos priežiūros
specialistės. Trumpas renginys
organizuotas lauke, prie mokyklos, laikantis visų COVID-19
saugos reikalavimų. Klubo prezidentė Vita Adomavičienė pri-

Labdarą pristatė Druskininkų LIONS moterų klubo prezidentė V. Adomavičienė ir valdybos narė I. Juozaponienė/Asmeninio archyvo nuotrauka

statė paramos mokykloms idėją ir atsakė į rūpimus klausimus.
Mokyklų atstovai išsivežė labdarą į savo mokyklas. Viena
gautos labdaros dalis bus išdalinta mergaitėms, o kita – sveikatos priežiūros kabinetams.
Tai jau ne pirma šios kadencijos Druskininkų LIONS moterų
klubo organizuota labdaros ak-

cija. Mūsų klubas nuolat ieško
būdų, kaip padėti mūsų Savivaldybės vaikams.
Finansinę paramą jau skyrėme šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius, dienos centrui
„Padėkime vaikams“.
Druskininkų LIONS moterų
klubo informacija

Druskininkų policijos pareigūnai išgelbėjo
skęstančiojo gyvybę
Ramų Verbų sekmadienį
Druskininkų kurorte pasklido žinia apie Neravų kaime,
tvenkinyje skęstantį vyrą ir
jo gelbėti skubėjusį geradarį.
Kovo 28 d. 15 val. 39 min.
gautas pranešimas, kad
Druskininkų
savivaldybėje, Neravų kaimo tvenkinyje
skęsta vyras. Į įvykio vietą
pirmieji atvyko Druskininkų
policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausieji
patruliai Giedrius Goberis ir
Aistė Povilaitytė. Kol porininkė iš tarnybinio automobilio išėmė gelbėjimo virvę,
G. Goberis jau buvo nusirengęs viršutinę uniformos
dalį ir bėgo tvenkinio link.
Nė sekundės nesudvejojęs,
šoko į ledinį vandenį, priartėjo prie nelaimėlio kaip
įmanoma arčiau, numetė
jam virvę, o krante buvę kolegos ir vietiniai gyventojai
ištraukė jį į krantą.
Iš vandens ištraukę sužvarbusį vyrą pareigūnai nurengė, apklojo terminiu apklotu ir
savo uniformomis. Stengdamiesi nors kiek sušildyti sušalusį žmogų, trynė jam rankas ir
kojas, kalbino jį, klausė kas pastūmėjo eiti korėtu ir tirpstančiu ledu per Neravų tvenkinį.
Paaiškėjo, kad neblaivus
(2.33 prom.) neraviškis bandė
trumpinti kelią iki parduotuvės.
Pareigūnai dėkoja druskininkiečiui, kuris pirmasis puolė
gelbėti skendusį vyrą. Pasiekti skęstančiojo nepavyko dėl
turėtos per trumpos virvės,

Ieškome FMR gydytojo 1 etatui,
atlyginimas – 1600 Eur

UAB „Druskininkų vandenys“
įgyvendina vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukciją

Druskininkų PK Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis G. Goberis: „Nesu joks didvyris, tik atlikau savo pareigą“/Alytaus apskrities VPK archyvo nuotrauka

tačiau padrąsinimas ir logiški nurodymai, kaip išsilaikyti vandens paviršiuje – neįkainojami.
Druskininkų PK Reagavimo
skyriaus vyriausiasis patrulis
Giedrius Goberis savo poelgio
nesureikšmino. Per daugiau
kaip 23 tarnybos policijoje
metus tai jau ne pirmoji iš ledinio vandens išgelbėta gyvy-

bė. „Nesu joks didvyris, tik atlikau savo pareigą. Taip būtų
pasielgęs kiekvienas. Džiaugiuosi, kad tarnybiniame automobilyje turime visą būtiną
gelbėjimo įrangą. Tai tik palengvino mūsų darbą“, – sakė
Giedrius.
Alytaus apskrities VPK
informacija

Šiuo metu pasiekta paleidimo-derinimo darbų stadija, galinti turėti įtakos tiekiamo vandens kokybei. Kartu su vandens
gerinimo įrenginių rekonstrukcija vykdomi ir didelio diametro
vamzdynų armatūros bei švaraus vandens rezervuarų atnaujinimo darbai, organizuojami būtini trasų atjungimai bei paleidimai, dėl to įvyksta slėgių svyravimai tinkluose. Susvyravus
slėgiui, galimas ilgainiui ant vamzdžių sienelių nusėdusios geležies „atplyšimas“, dėl šios priežasties vanduo nusidažo ruda
spalva. Geležis vandenyje nekelia pavojaus žmonių sveikatai,
tačiau rudas vanduo suteikia neigiamų estetinių pojūčių.
UAB „Druskininkų vandenys“ specialistai, reaguodami į vartotojų pranešimus, vykdo vamzdynų praplovimo darbus, išleisdami iš jų drumstą vandenį.
Atsiprašome vartotojų už patirtus nepatogumus, taip pat
prašome kantrybės, kadangi bendrovė diegia naujas vandens
gerinimo technologijas, kurios leis druskininkiečiams tiekti geresnės kokybės vandenį.
UAB „Druskininkų vandenys“ informacija
Nuo balandžio 6 d. vėl atnaujinsime dienos pietų tiekimą (išsinešti).
Visiems A LA CARTE meniu patiekalams visą balandžio mėnesį bus taikoma 10 % nuolaida!
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, tel. +370 (313) 56666
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Druskininkuose – Europos irklentininkų unikalios kelionės startas
Laimutis Genys

kvieno dalyvio gimtąja kalba“, –
sakė kelionės organizatorius.
Šiam įvykiui rengiasi ne tik
Druskininkai, iš kur prasidės ši
kelionė, bet ir Alytus, Kaunas,
Jurbarkas, Nida.

Kartą paragavęs, negali sustoti. Šią populiarią frazę galima pritaikyti ir žmonėms
iš užsienio, kurie, vieną kartą apsilankę Druskininkuose
ir Lietuvoje, vėl pas mus sugrįžta. Irklentininkas iš Italijos Andrea Ricci, prieš dvejus
metus irklente iš Druskininkų į Kauną plaukęs Nemunu
ir patyręs daug malonių akimirkų, nusprendė šią vasarą
sugrįžti į Druskininkus. Ir ne
vienas.
Neseniai A. Riccci Druskininkų savivaldybei pranešė,
kad ketina su irklentininkais
iš visos Europos šią vasarą
plaukti Nemunu nuo Druskininkų iki Nidos.
Plauks per visą Lietuvą
„Kai prieš dvejus metus lankiausi Lietuvoje ir plaukiau Nerimi ir Nemunu, man tai labai
patiko. Nusprendžiau pakviesti savo kolegas iš visos Europos, Tarptautinės irklenčių asociacijos narius atvykti į Lietuvą ir
plaukti Nemunu per 350 kilometrų – nuo Druskininkų iki Nidos“,
– sakė italas.
Jis teigė, kad tokiam žingsniui
jį paskatino prieš dvejus metus
patirti puikūs įspūdžiai, plaukiant Lietuvos upėmis. Jis žavėjosi Lietuvos gamta ir nuoširdžiais mūsų krašto žmonėmis.
Pasidomėjus, kiek žmonių ir iš
kokių šalių ketina dalyvauti šiame plaukime, A. Ricci sakė, kad
planuojama, jog į Lietuvą turėtų
atvykti apie 35-40 žmonių iš beveik 20 Europos valstybių.
Paklaustas
apie
kelionės
maršrutą, poilsio vietas, A. Ricci pasakojo, jog kelionė planuojama dešimčiai dienų, kasdien

Irklentininkas iš Italijos Andrea Ricci, prieš dvejus metus irklente iš Druskininkų į Kauną
plaukęs Nemunu ir patyręs daug malonių akimirkų, nusprendė šią vasarą sugrįžti į Druskininkus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

nuplaukiant apie 40 kilometrų.
Kelionės startas numatytas liepos 6 dieną, per Valstybės dieną, Druskininkuose.
Dėvės originalius marškinėlius
Paprašytas papasakoti apie
kelionės detales, A. Ricci teigė,
kad plaukimo dalyviai sustos
poilsio įvairose Lietuvos vietose, prie Nemuno.
„Kai Nemunu plaukiau prieš
dvejus metus, tai nužiūrėjau keletą vietų, kuriose galėtume maloniai ir patogiai pernakvoti. Nakvosime Alytaus rajone, Alytuje,
Birštone, Kaune, Veliuonoje,
Jurbarke ir kitose vietose. Kiekvienas plaukimo dalyvis pasiims palapinę ir joje nakvos“, –

sakė entuziastingasis italas.
Jis teigė, jog tuo metu, kai irklentininkai plauks Nemunu,
krantu važiuos autobusas, kuriame bus sudėtos palapinės,
kita plaukiančiųjų manta, maisto atsargos.
A. Ricci sakė, kad plaukiančiųjų karavanas turėtų atrodyti tikrai įspūdingai ir spalvingai,
nes visi dalyviai įsipareigojo
savo irklentes nudažyti valstybės, kuriai atstovauja, vėliavos
spalvomis, taip pat pasigaminti
marškinėlius, ant kurių užrašyti
savo gimtąja kalba frazę: „Sveikiname Lietuvą“.
„Kadangi plaukimas vyks per
Lietuvos valstybės dieną, tai nusprendėme, jog bus labai gražu
ta proga pasveikinti Lietuvą kie-

Įrengs pralaidą per hidroelektrinę
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis neseniai pranešė, jog planuojama ties Kauno hidroelektrine įrengti šliuzą,
kad galėtų vykti laivyba nuo
Druskininkų iki Nidos, nes šiuo
metu toks maršrutas yra neįmanomas – laivai, pasiekę Kauno
marias, dėl Kauno HE negali
patekti į Nemuną.
„Šliuzas bus įrengtas po metų,
tačiau jau šią vasarą ketiname
per Kauno HE įrengti nedidelę
pralaidą, kad maži laiveliai be
trukdžių iš Kauno marių patektų į Nemuną. Manau, jog pirmieji šia pralaida galės pasinaudoti irklentininkai iš visos Europos,
kurie per Valstybės dieną plauks
Nemunu iš Druskininkų į Nidą“,
– sakė Kauno meras.
Jis teigė, jog pakvietė A.Ricci
ir jo kolegas poilsiui Kaune pasirinkti Nemuno salą ir ten, šalia „Žalgirio arenos“, pasistatyti
palapines.
Laikysis saugaus atstumo
Jei karantino situacija leis,
svečiai iš visos Europos kelionės pradžiai rinksis Druskininkuose, K. Dineikos parke išdygs
jų palapinių miestelis.
Pasidomėjus, kokie saugumo
reikalavimai bus keliami šios
misijos dalyviams, Druskininkų savivaldybės gydytoja Eglė
Sadauskaitė teigė, jog visi atvykusieji turės iki atvykimo į Lietuvą būti pasiskiepiję nuo COVID-19 ir turėti tai patvirtinantį

dokumentą.
„Palapinės turės būti statomos
ne mažesniu nei 2 metrų atstumu viena nuo kitos, o plaukimo
dalyviai turės Nemunu plaukti ne
mažesniu nei dviejų metrų atstumu vienas nuo kito. Taip pat turės būti atlikti COVID-19 greitieji testai“, – sakė E. Sadauskaitė.
Ji teigė, jog keliauninkų išlėdytuvių ceremonijos apimtys priklausys nuo tuo metu būsiančios epidemiologinės situacijos.
„Jei nebus karantino ir bus leidžiamos masinės šventės, tai
išlėdytuvės gali būti labai spalvingos“, – sakė E. Sadauskaitė.
Tikisi sulaukti daugiau turistų
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro direktorius
Rimantas Palionis teigė, kad šis
renginys turėtų būti labai naudingas, pritraukiant kuo daugiau
turistų į Druskininkus.
„Jei pas mus atvyks irklentininkai iš 20 Europos valstybių, turime pasistengti, kad jiems pas
mus patiktų. Jei jie į namus parveš gerą žinią apie Druskininkus,
galime sulaukti svečių ir iš tų šalių, kurių turistų dabar mes pasigendame“, – sakė R. Palionis.
Druskininkų savivaldybės vadovai tikisi, kad svečiai iš visos
Europos atras Druskininkus, todėl stengiasi, kad šiai akcijai
būtų tinkamai pasirengta.
„Mums labai svarbu, kad užsieniečiai atranda Druskininkus ir
sugalvoja tokių netradicinių renginių. Smagu, kad irklentininkų
kelionė prasidės Druskininkuose, bus išnaudotas vandens kelias. Labai tikimės, kad vandens
turizmas ir mūsų mieste vis labiau populiarės“, – sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.

Druskininkiečiai savo parašais reiškia palaikymą sanatorijos „Belorus“ darbuotojams
Be atlyginimų, be darbo ir
nežinioje jau ketvirtą mėnesį gyvenantys sanatorijos
„Belorus“ darbuotojai neprisišaukia pagalbos iš Lietuvos valstybinių institucijų. Iki
šiol nėra konkrečių sprendimų dėl sanatorijos ateities,
sankcijų panaikinimo, neaiškus ir sanatorijos darbuotojų likimas.
Druskininkų savivaldybės tarybos nariai, meras Ričardas
Malinauskas, sanatorijos „Belorus“ Darbo taryba ir profesinė
sąjunga dėl sudėtingos situacijos ne kartą kreipėsi į Prezidentą, Vyriausybę, Užsienio reikalų ministeriją, kitas atsakingas
institucijas, tačiau konkrečių atsakymų ir situaciją keičiančių
sprendimų sulaukti nepavyko.
Šią savaitę sanatorijos „Belorus“ žmonės kreipėsi į visus
druskininkiečius, prašydami pasirašyti raštą, kuriame prašoma
panaikinti sankcijas sanatorijai.
„Beveik 400 sanatorijos „Belorus“ darbuotojų ir jų šeimos
prašo druskininkiečių bendruomenės palaikymo. Palaikyti galite kiekvienas, pasirašydamas
kreipimąsi į Gitaną Nausėdą,
Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Seimo frakcijas, prašant panaikinti VšĮ sanatorijai „Belorus“
taikomas sankcijas.
Visą savaitę iki pat penktadienio nuo 14 iki 18 val. pasirašyti galite Maironio g. 4 esančioje
sanatorijos „Belorus“ automobilių stovėjimo aikštelėje, taip pat
prie prekybos centrų. O jei ne-

turite galimybės atvykti ir pasirašyti fiziškai, galite savo palaikymą išreikšti ir elektroniniu
būdu – bit.ly/3sKwfFq“, – rašoma socialiniuose tinkluose išpaltintame sanatorijos darbuotojų kreipimesi.
Trečiadienį prie vieno prekybos centro, šalia kurio stovėjo
automobilis su parašų rinkimo
lapais, pakalbinome pasirašiusius druskininkiečius. Visi jie
vienbalsiai sakė nerimaujantys
dėl sanatorijos ir jos darbuotojų ateities, todėl tikisi, jog tūkstančiai palaikymo parašų įtikins
Prezidentą ir Vyriausybę iš esmės spręsti sanatorijos problemą ir panaikinti sankcijas.
Sanatorijos „Belorus“ Darbo tarybos pirmininkas Vladislav Šaruckij teigė, kad per keletą dienų savo parašus po
kreipimusi paliko daugiau kaip

du tūkstančiai druskininkiečių.
„Žmonės noriai pasirašinėja, nes supranta, jog kiekvienas
gali patekti į panašią situaciją,
kad, netikėtiems vėjams papūtus, kiekvienam gali būti negerai“, – sakė V. Šaruckij.
Jis informavo, kad iki penktadienio vakaro surinkti parašai
savaitgalį bus skaičiuojami, sisteminami. Tikimasi, kad pavyks
surinkti apie 3 tūkstančius sanatoriją palaikančių parašų.
„Iškart po Velykų planuojame
nuvežti parašus į Vilnių, įteikti Prezidentui Gitanui Nausėdai, tegul šalies vadovas mato,
kad Druskininkų bendruomenė
mus palaiko ir jai rūpi sanatorijos darbuotojų likimas“, – sakė
V. Šaruckij.
„Mano Druskininkai“
informacija

Savo parašais išreikšti palaikymą sanatorijos „Belorus“ darbuotojams galima iki pat
penktadienio nuo 14 iki 18 val. Maironio g. 4 esančioje sanatorijos „Belorus“ automobilių stovėjimo aikštelėje, taip pat – prie didžiųjų prekybos centrų/Sanatorijos „Belorus“ archyvo nuotraukos
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Druskininkų savivaldybės administracija skelbia turto, skirto prekybai
iš laikinųjų įrenginių ir paslaugoms teikti, viešą nuomos konkursą
Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu ir konkurso, vykdomo aukciono būdu
(toliau – aukcionas), sąlygomis, gali susipažinti savivaldybės tinklapio www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje
Veiklos sritys/Licencijų, leidimų išdavimas/Savivaldybės turto nuomos aukcionai.
Į aukcioną dalyviai kviečiami
registruotis nuotoliniu būdu,
siunčiant prašymą registruoti aukciono dalyviu ir viešų
nuomos konkursų bendrųjų
sąlygų 6 p. nurodytus dokumentus, elektroniniu paštu, adresu: algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt. Pateikti prašymą ir kitus
dokumentus atvykus į Druskininkų savivaldybę (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) galima tik iš anksto užsiregistravus.
Prašymai priimami 2021 m. balandžio 6-7 dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val.
Aukcionas vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programa.
Aukciono pradžia – 2021 m. balandžio 8 d., 10.00 val.
Prisijungimas prie aukciono užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųstas el.paštu.
SVARBU: Prašome visų aukciono dalyvių „Zoom“ programoje nenurodyti savo vardo ir pavardės /
pavadinimo. Visiems aukciono dalyviams po registracijos bus suteiktas unikalus dalyvio numeris, kurį
dalyviai dalyvaudami aukcione privalo ir nurodyti*.
*Dalyvio vardas pakeičiamas prisijungus prie „Zoom“ programos ir apačioje esančioje darbo juostoje pasirinkus ikoną „Rename“.
Siekiant padėti dalyviams geriau pasiruošti aukcionui ir išvengti techninių nesklandumų
aukciono metu, dalyviams, kurie nėra naudojęsi „Zoom“ programa ar norėtų įsitikinti tinkamu
programos ir naudojamos techninės įrangos veikimu, bus organizuojami programos bandymai, kurie vyks balandžio 7 d. nuo 13.00 iki 15.00 val.
Prašome visus, norinčius iš anksto išbandyti „Zoom“ programą, apie tai informuoti el. paštu:
algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt
Papildoma informacija apie aukcioną teikiama tel. (8 313) 591 58, mob. +370 646 383 02 arba
el. p. algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. balandžio
21 d. 13 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Černiauskų
piliakalnio su gyvenviete (22935), Druskininkų sav., Leipalingio sen., Leipalingio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas. Su Akto projektu galima susipažinti
https://dangulys.kpd.lt/public/4vt-2021-04-21

Transporto
įmonei reikalingas
tolimųjų reisų
vairuotojas
(CE kategorijos).
Reisai LietuvaLenkija-Lietuva.
Savaitgaliai
namuose.
Tel. 8 656 29324
ir 8 685 35335

Druskininkų
savivaldybės
paslaugų ūkis
parduoda
malkas.
Tel. (8 313) 58024

Dainavos
žynys
Būrimai
telefonu
Tel. 8 608 33221

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško dirbti pilnu etatu
šaltkalvio-suvirintojo, darbo užmokestis – 600 eurų bei mokami priedai, priklausantys nuo rezultato. Dėl išsamesnės
informacijos kreiptis tel. (8 313) 51405 arba el. p. info@dku.lt

Negavau vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo.
Kodėl taip nutiko, kur man kreiptis? O gal, negavus
pranešimo, ir mokėti nereikia?
Pastaruoju metu rinkliavos
mokėtojų nepasiekę pranešimai masiškai grįžta į Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centrą. Dažniausiai jie grąžinami
atgal dėl netvarkingos pašto
dėžutės arba jos visai neradus. Abiem atvejais atsakomybė tenka rinkliavos mokėtojui. Gyventojai rinkliavos
administratoriui turi pranešti
tikslų savo adresą, pasirūpinti,
kad jų pašto dėžutės būtų tvarkingos arba užsisakyti gauti
mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.
Vietinės rinkliavos mokėjimo

pranešimai yra siunčiami
vieną kartą per metus. Šiuo
metu jie jau turi būti pasiekę
visus regiono gyventojus.
Negavus tokio parnešimo,
reikia kreiptis į Alytaus regiono atliekų centrą tel. (8
315) 72842 arba elektroniniu
paštu info@alytausratc.lt –
specialistai padės išsiaiškinti
priežastis ir išvengti galimų
nesusipratimų.
Negautas mokėjimo pranešimas neatleidžia nuo pareigos mokėti rinkliavą. Jos
nesumokėjus, skaičiuojama
skola, o grįžęs mokėjimo pranešimas pridedamas prie jos
išieškojimo, kaip įrodymas,
kad jis buvo išsiųstas.
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Tuščio konteinerio traukti ištuštinimui
nereikia – bus pigiau
Juras Zinkus
Mano kaimynas labai tvarkingas. Jo namai ir kiemas
išblizgintas, atliekų konteineriai po medžiu prie vartų
dailiai surikiuoti, o kartą per
mėnesį jis man vis primena:
– Kaimyne, rytoj mišrias atliekas veža!
Aš padėkoju ir einu patikrinti,
kokie reikalai mano konteineryje. Žvilgteliu: atliekų jame tik ant
dugno – kai išrūšiuojam, tų mišrių nedaug ir lieka.
– Netempsiu, – sakau kaimynui. – Beveik tuščias.
– Maniškis irgi, – atsišaukia jis,
pareidamas nuo konteinerių. –
Nėra ko traukti.
Anksčiau mudu abu turėjom
didelius, 240 litrų talpos, konteinerius mišrioms atliekoms. Bet
kai pradėjome rūšiuoti stiklą,
popierių, plastiką, o paskui dar
ir maisto atliekas – į mišrių atliekų konteinerį beveik nebeliko ko
dėti. Tuomet kreipėmės į savivaldybę ir paprašėme tuos konteinerius mums perpus mažesniais pakeisti – ir šitų per akis.
Siūlėme tą patį daryti ir kitam
mūsų kaimynui, Sauliui. Bet jis
tik ranka numojo – ir toliau savo
senu, jau gerokai apšiurusiu dideliu konteineriu naudojasi. Net
į kiemą jo netraukia – prie kelio
palikęs laiko. Na, kaip atrodytų,
jei visi savo konteinerius gatvėje paliktus laikytume?
Saulius aiškina, kad jam taip
patogiau, nereikia į grafiką žiūrėti – kai tik šiukšliavežė važiuoja, tą jo konteinerį kaskart iškrato – net jei ir visai tuščias būna!
Anądien neištvėręs Sauliui pasakiau, kad geriau būtų, jei savo
konteinerio prie kelio nepaliktų
ir vežėjai jo tuščio be reikalo nekilnotų.
– O koks nors skirtumas – tuščią ar pilną konteinerį pakelia? –
nusistebėjo Saulius.
– Kaip koks? Tau teks žymiai

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!

Nuoširdžiai užjaučiame Genutę Sutkienę
dėl mylimo brolio Vytauto mirties.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...
Nuoširdžiai užjaučiame Genutę Sutkienę,
mylimam broliui mirus.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomenė

Didesnius konteinerius turintys gyventojai gali sutaupyti, jei juos ištuštinimui ištrauks ne
kiekvieną kartą, kai vežamos atliekos, o tiek kartų, kiek yra numatyta savivaldybės tarybos sprendimu/ARATC archyvo nuotrauka

daugiau mokėti už atliekų tvarkymą – nors konteineris beveik
visada tuščias, bet atliekų vežėjo yra nuolat pakeliamas. Mes,
va, už sutaupytus pinigus eisime anūkams ledų nupirkti, o tu
galėsi parymoti prie tvoros!
– Ar tikrai? – nepatikliai žiūrėdamas paklausė Saulius. Patikinau, kad tikrai ir dar pasiūliau
pasiklausti specialistų iš Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro. Taip ir padarėme.
Rasa Opolskienė, Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir
kontrolės padalinio vadovo pavaduotoja, paaiškino, kad kiekviena savivaldybė yra patvirtinusi,
kiek kartų per metus ištuštinami
mišrių atliekų konteineriai.
Bet gyventojams, kurie naudojasi didesniais, 240 litrų talpos konteineriais, visos savivaldybės taiko lengvatą – jiems
rinkliava skaičiuojama už mažesnį konteinerių ištuštinimo
kiekį. Konkretų ištuštinimų skaičių vėlgi yra numačiusi kiekviena savivaldybė. Tad didesnius
konteinerius turintys gyventojai
gali sutaupyti, jei juos ištuštinimui ištrauktų ne kiekvieną kartą, kai vežamos atliekos, o tiek
kartų, kiek yra numatyta savi-

valdybės tarybos sprendimu.
Ištraukus konteinerius ištuštinimui dažniau, už kiekvieną pakėlimą skaičiuojamas nustatyto
dydžio mokestis.
„Tuščio konteinerio kaskart
atliekų vežimo dieną ištuštinimui traukti nebūtina – ištraukite
jį tik tuomet, kai norite, kad atliekos būtų išvežtos“, – pabrėžė R.
Opolskienė.
Ir dar ji paaiškino, kad labai
neapgalvotai elgiasi gyventojai, palikdami konteinerius prie
kelio. Taip paliktus konteinerius
radę vežėjai juos kaskart pakelia ištuštinimui ir gyventojui už
tą pakėlimą reikia mokėti, net
jei konteineris prie kelio stovėjo tuštutėlis.
„Visus individualius konteinerius reikia laikyti savo namų valdoje ir ištuštinimui ištraukti tik
esant poreikiui, jų vežimo dieną“, – sakė ARATC atstovė.
Labai tikiuosi, kad dabar Saulius patrauks savo konteinerį
nuo kelio prie vartų ar į kiemą
ir jam nereikės už atliekas mokėti daugiau nei mudviem su
tvarkinguoju kaimynu – mes
tuščių konteinerių ištuštinimui
nepaliekam ir už jų pakėlimą
nemokam!

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
Dėl brolio netekties Aušrelę Salytę
užjaučia DNSB „Šilo namas“ gyventojai
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)

Mirus Juozui Kvaraciejui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.
Sodo kaimynų Jonykų šeima
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau.

(K. Genys)

Mirus Vytui Lenkevičiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę ir artimuosius.
Buvusios restorano „Nemunas“
bendradarbės: D. Vaicikevičienė,
I. Marčiulionienė, V. Pašukonienė, J. Gudaitienė
Skaudžią netekties valandą,
mirus mylimam Tėveliui ir vyrui Vytautui Lenkevičiui,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Aušrą ir žmoną Danutę.
Neravų g. 1 namo laiptinės kaimynės

PADĖKA

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:
info@manodruskininkai.lt

Užuojautos

Nuoširdžiai dėkojame giminaičiams, kaimynams, bendradarbiams ir visiems, buvusiems šalia sunkią netekties valandą, į paskutinę kelionę palydint mylimą vyrą, tėvelį ir senelį Vytautą Lenkevičių.
Žmona Danutė, sūnus Kęstutis,
dukra Aušra ir anūkėlis Danukas

Mes visi šioje Žemėje – tik laikini keleiviai.
Dažnai pamirštame, kad buvimas čia – trumpa Visatos akimirka.
Nežinome, kada užges mūsų dvasios žvakelė,
kur padėsime paskutinį tašką...
Mirus Vaclovui Mikučiui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
DNSB „Viečiūnai“
ir DNSB „Vijoklis“ gyventojai
Iškeliavus į Amžinybę Algimantui Kukauskui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marytę ir artimuosius.
Kaimynai M. ir J. Gaidžiai

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
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2021.04.02 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 (Pra)rasta karta.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Pranciškus – popiežius iš
Naujojo pasaulio.
21:55 Kryžiaus kelias.
23:15 Padėkos koncertas Lietuvos
medikams.
00:50 Balandis tupėjo ant šakos ir
mąstė apie būtį.
02:30 Gyventi kaime gera.
03:00 Panorama.
03:30 Sporto galia.
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:40 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Koko“.
21:45 „Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
00:10 „Nepageidaujami genai“.
02:10 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
04:10 „Majų baikerių klubas“.
05:10 „Vieniši tėvai“.

06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
13:10 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Keršto įstatymas.
22:50 Vagiant gyvenimus.
00:55 Šimtas gatvių.
02:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:10 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Bušido ringas.

04.10 Vantos lapas.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Kaimo akademija.
05.35 Bušido ringas.
06.00 „Paslaptys”.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Atpildas.
23:45 Kaip žaibo trenksmas.
02:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:25 „CSI. Majamis“.

2021.04.03 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Klausimėlis.
07:15 Nepaprasta Remio kelionė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Serengečio dėsniai.
12:55 Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
13:50 Komisaras Montalbanas. Lobių medžioklė.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Velyknakčio liturgija iš Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
23:00 Laiko tiltas.
01:00 Pranciškus – popiežius iš
Naujojo pasaulio.
01:55 Didelis gyvūnas.
03:05 Kūrybingumo mokykla.
03:35 Komisaras Montalbanas.
05:15 Ponių rojus.
06:35 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“.
12:00 „Laukinė Patagonija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė Patagonija“.
13:05 „Džiunglių knyga“.
14:50 „A-X-L“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Gaujų karai. Princai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Princai“.
22:40 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Kristaus kūnas“.
01:00 „Kung Fu Joga“.
02:50 „Juodoji jūra“.
04:55 „Vieniši tėvai“.
06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Bunikula“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios.
10:00 Sėkmės tandemas.
10:30 KINO PUSRYČIAI Katinas su
skrybėle.
12:10 Kosminis krepšinis.
13:55 Nuogas ginklas: iš policijos
metraščių.
15:40 Prisikėlimas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.

19:30 Stebuklų parkas.
21:15 Slaptas kazino.
23:00 Vingiuotas kelias namo.
00:55 Keršto įstatymas.
07.00 „Paslaptys”.
08.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:55 „Kvailiai šėlsta“.
07:25 „Geriausi šuns draugai“.
08:25 „Kvailiai šėlsta“.
08:55 „Neatrasta Kolumbija“.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Neatrasta Indonezija“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „Šnipų karai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Sachara.
00:35 Vertikali riba.

2021.04.04 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Sagų karas.
10:50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:55 Velykų šv. Mišios ir Popiežiaus Pranciškaus palaiminimas „Urbi
et Orbi“ iš Vatikano.
13:40 Išpažinimai.
13:55 Evanas Visagalis.
15:30 Žinios.
15:45 Velykinis koncertas „Pavasario balsai“.
17:15 „Dainų dainelės“ akimirkos.
17:30 Žinios.
17:50 Koncertas „Už pergalę gyventi“.
20:30 Panorama.
21:00 Perplaukus Atlantą.
22:00 Gražuolė ir pabaisa.
01:15 Briusterio milijonai.
02:55 Laiko tiltas.
04:55 Muzikinis intarpas.
05:15 Ponių rojus.
06:10 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žuviukas Nemo“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Žuviukas Nemo“.
14:00 „Laukiniai šernai“.
16:05 „Namo su laikrodžiais paslaptis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Namo su laikrodžiais paslaptis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TV šou „Didysis šou burbulas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 TV šou „Didysis šou burbulas“.
22:30 „Žmogžudystė Rytų eksprese“.
00:45 „Karibų piratai. Salazaro
kerštas“.

03:00 „Kolumbiana“.
04:50 „Majų baikerių klubas“.
06:30 „Monstrai prieš ateivius“.
06:55 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
07:20 Stebuklų parkas.
09:05 Smurfai 2.
11:15 Pelenės istorija.
13:10 Denis - grėsmė visuomenei.
15:10 Mano žmona – ragana.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:55 Akvamenas.
00:40 Grėsminga žemė.
02:30 Slaptas kazino.
07.00 „Paslaptys”.
08.00 Deutsche Welle pristato: Greitis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Šv. Velykų Mišios iš Bernardinų bažnyčios.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Koncertas „Liveta ir Petras
Kazlauskai“.
20.00 Žinios.
20.30 Radži koncertas.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pasveikinkime prisikėlimą”.
00.00 Laisvės TV valanda.
01.00 „Pėdsakas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laisvės TV valanda.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Europos taurė 2020.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
10:00 „Kvailiai šėlsta“.
10:30 „Geriausi šuns draugai“.
10:55 Šunys. Būsimieji vedliai.
12:30 41-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
14:30 Adamsų šeimynėlė.
16:35 Vagis policininkas.
18:30 Kas aš esu?
21:00 Žmogus su geležine kauke.
23:45 Sachara.
02:10 Vertikali riba.

2021.04.05 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Serengečio dėsniai .
07:00 Žvilgsnis iš paukščio
skrydžio .
08:00 Madagaskaro pingvinai.
09:30 Trolių Mumių slėnis.
10:00 Trys karalaičiai.
11:00 Gulbių paslaptis.
12:05 Įspūdingieji ilgaausiai.
13:00 Gyvūnai žiemą.
13:55 Mažasis Spiru.
15:25 Pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionatas.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Šventinė muzikinė programa
„Velykų šviesa“.
20:00 Dviračio žinios.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:25 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:15 Išpažinimai.
23:45 Mirga Gražinytė-Tyla ir Birmingamo miesto simfoninis orkestras.
01:25 Gulbių paslaptis.
02:25 Įspūdingieji ilgaausiai.
03:15 Panorama.
03:45 Šventinė muzikinė programa
„Velykų šviesa“.
05:15 Ponių rojus.
06:10 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:35 „Mano mažasis ponis. Filmas“.
08:15 „Koko“.
10:35 „Merė Popins sugrįžta“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Merė Popins sugrįžta“.

13:10 „Kūdikis už 30 milijonų“.
16:00 „Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo kelionė“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo kelionė“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Liūtas karalius“.
21:55 „Moterys meluoja geriau. Robertėlis. Antroji banga“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Moterys meluoja geriau. Robertėlis. Antroji banga“.
23:30 „Skubi pagalba“.
00:25 „Einšteinas“.
01:25 „Majų baikerių klubas“.
02:40 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:25 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:05 „Monstrai prieš ateivius“.
06:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
06:55 Mažasis riteris Trenkas.
08:25 Rango.
10:30 Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 2.
12:25 Vėžliukai nindzės.
14:30 Denis - grėsmė visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi.
16:05 Kelionė į Ameriką.
18:30 Žinios.
19:30 Griaunantys viską.
21:40 Afera.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Tęsinys Afera.
23:35 Magiškasis Maikas XXL.
01:55 Akvamenas.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Mūsų gyvūnai.
08.00 Eko virusas.
08.30 „Pasveikinkime prisikėlimą”.
09.30 „Putino rūmai. Didžiausio kyšio istorija.”
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 „Riešutų duona.”
14.00 Koncertas „Arvydas Vilčinskas“.
15.00 „24/7“.
16.00 Reporteris.
16.30 Tūkstantmečio žinios.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Gyvai. Išjunk šviesą.
20.00 Reporteris.
20.30 Koncertas „Laura Remeikienė“.
21.30 Koncertas „Balius“.
22.30 Reporteris.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Radži koncertas.
01.00 „Putino rūmai. Didžiausio kyšio istorija.”
03.10 Laikykitės ten.
03.50 Kaimo akademija.
04.10 Laikykitės ten.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.
07:15 41-asis Pasaulinis rytojaus cirkas.
09:05 Šunys. Būsimieji vedliai.
10:45 38-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
13:15 Adamsų šeimynėlės vertybės.
15:10 Teisė tuoktis.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Džekis Čanas. Pirmasis
smūgis.
21:15 Lūžio taškas.
23:25 Kas aš esu?
01:50 Žmogus su geležine kauke.

2021.04.06 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
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18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Slėpynės.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Šventadienio mintys.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Naktis patrulinėje mašinoje“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Naktis patrulinėje mašinoje“.
00:10 „Skubi pagalba“.
01:15 „Einšteinas“.
02:05 „X mutantai“.
03:00 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:20 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Prezidento apiplėšimas.
00:25 „Strėlė“.
01:25 Afera.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05.30 „24/7“.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Inovacijų DNR.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Vyrų šešėlyje.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.

10:35 „Mentalistas“.
11:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Matrica.
23:50 Lūžio taškas.
01:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:20 „CSI. Majamis“.

2021.04.07 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Klanas.
24:00 Įstatymas ir tvarka.
00:45 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Operacija Salazaras“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Operacija Salazaras“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Operacija Salazaras“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „X mutantai“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:20 „Skubi pagalba“.
04:10 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „PREMJERA Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Ieškomiausias žmogus.
00:55 „Strėlė“.
01:50 Prezidento apiplėšimas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Lietuvos miestai.

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Teisingumo agentai”.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.10 #NeSpaudai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „PREMJERA FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Matrica. Perkrauta.
23:45 Matrica.
02:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:40 „CSI. Majamis“.

2021.04.08 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita.
13:00 1000 pasaulio stebuklų.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. Kauno „Žalgiris“ – Atėnų „Panathinaikos“.
22:00 Sporto galia.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Grančesteris.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Pasivaikščiojimai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Gamtos jėga“.

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gamtos jėga“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „X mutantai“.
02:45 „Vieniši tėvai“.
03:10 „Skubi pagalba“.
04:00 „Einšteinas“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.
06:40 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Svetingi namai.
00:35 „Strėlė“.
01:35 Ieškomiausias žmogus.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 Alchemija.
05:25 Ciklas „Menininkų portretai“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 #NeSpaudai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.

18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Oponentai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:40 „FTB“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „PREMJERA FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Matrica. Revoliucijos.
23:35 Matrica. Perkrauta.
02:10 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:35 „CSI. Majamis“.

RENGINIAI
Virtualios Amatų centro „Menų kalvė“ veiklos

www.acmenukalve.lt

Verbos rišimas su floriste Rasa Dambrauskaite (Leipalingis)
Sertifikuotos amatininkės Laimos Saviščevienės (Merkinė) virtuali verbų paroda
Velykinio vainiko ir šventinių dekoracijų kūrimas su floriste Rūta Kazakevičiene (Druskininkai)
Fotografijų konkursas „Originaliausias velykinis margutis”
Penktadienį, balandžio 2 d., nuo 10 iki 17 val. ateikite prie Druskininkų miesto muziejaus pastato (M. K. Čiurlionio g. 59) nusifotografuoti prie Velykinio krepšelio su dideliais margučiais ir mielu ežiuku,
kuriuos sukūrė Muziejaus darbuotojai
Nuo trečiadienio iki sekmadienio NEMOKAMAI galima apsilankyti informaciniame centre „Girios aidas“
Nuo balandžio 1 d. A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parke pradės
veikti medžio skulptūrų ekspozicija

PARODOS
Nuo kovo 15 d. Muziejus ir Galerija laukia lankytojų. Rekomenduojame Jūsų ir mūsų saugumui įsigyti e-bilietą Druskininkų miesto muziejaus svetainėje https://bilietai.druskininkumuziejus.lt/
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda
„Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37)
veikia Druskininkų vitražo simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai“ 20152020 m. sukurtų vitražų projektų paroda
Iki balandžio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ veiks Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ paroda „Žemaitijos dvasia“
Iki balandžio 21 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35, Druskininkai) veiks Andriaus Grigalaičio personalinė
fotografijų paroda „Migla. Kiti pasauliai“
Iki gegužės 1 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Broniaus Rutkausko tapybos paroda „Paslaptis. Iliuzija ir realybė“
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Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Dėmesio!

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai
artimiausiu metu bus aptarnaujami tik
nuotoliniu būdu!
Prašome visais klausimais rašyti el. p.
info@manodruskininkai.lt
arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p.
skelbimai@manodruskininkai.lt
bei tel. 8 646 27272
Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

UAB „Mirasta“
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!

V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0001:0018), esančio Jaskonių kaime, Viečiūnų sen., Druskininkų sav., savininko B. A. paveldėtojus,
kad UAB „Druskininkų geoplanas“ matininkas Darius Bulota (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-303) 2021-04-13d. 10 valandą vykdys žemės sklypo
(kadastro Nr. 3865/0001:0003), esančio Smilčių g. 15, Jaskonių kaime, Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Druskininkų
geoplanas“ adresu Vytauto g. 19-4, Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@
inbox.lt arba telefonu 8 699 12416

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis,
kuris specializuojasi automobilio važiuoklės
remonto srityje. Tel. 8 612 68057

Kvalifikuotas santechnikas atlieka įvairius
remonto, montavimo darbus. Tel. 8 657 45678
Superkame benzininius automobilius
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties
apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur/100g)
gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos,
geras privažiavimas.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

UAB „Švykai“ reikalingi brigadininkai ir plataus
profilio statybininkai (betono remonto ir
apsaugos darbams). Darbas komandiruotėse
visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu
+370 687 50429

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose! Tel. 8 615 77277
Lengvai surenkami, kokybiški įvairių matmenų šiltnamiai
tiesiai iš gamintojo. Pristatome į vietą, esant reikalui,
sumontuojame. Tel. 8 605 05407

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.
Užsukite į Romos Pankevičienės
cukrainę (Vytauto g. 15),
tel. 52618

Tel. 8 624 69222

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel.8 685 04034

Automobilių žibintų ir kėbulų poliravimas.

Statybiniai lauko darbai, nedidelių pastatų griovimas, grindinių klojimas, kelių ar įvažiavimų įrengimas, medžių sodinimas,
statybinių atliekų išvežimas, transporto ir technikos nuoma.

Tel. 8 628 75156

Tel. 8 610 66734

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Greitai ir kokybiškai
išpjauname medžius
– tiek gyvenamosiose teritorijose,
tiek sunkiai prieinamose vietose bei
kapinėse.
Tel. 8 627 49416
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą 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“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario,
31,32 kv. m butas Gardino g.
17, 3 aukšte iš 4. Kaina – 25
000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 1 kambario butas Gardino g. Kaina – 28 000
Eur. Tel. 8 646 22367
Parduodamas 1 kambario 29
kv. m butas Veisiejų g. 24: 1
aukštas, atliktas remontas.
Kaina – 39 500 Eur.
Tel. 8 606 04614
Miesto centre Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas:
48 kv. m, 1 aukštas, kaina –
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodamas 2 kambarių butas (36 kv. m): 1-ame aukšte
Druskininkų mieste, Senamiestyje, Antakalnio gatvėje.
Namas – geltonų plytų, du
balkonai, rūsys. Reikia remonto. Kaina – 56 000 Eur. Tel. 8
655 79158 ir 8 675 24494
Parduodamas 2 kambarių
(49,99 kv. m) butas Ateities
g., 6 aukšte iš 6. Yra tamsus
kambarys, 2 balkonai, rūsys.
Namas buvo renovuotas 2017
m. Renovacijos mokesčiai yra
išmokėti. Kaina – 38 000 Eur.
Tel. 8 611 37633
22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose, geras privažiavimas. Kaina – 17
500 Eur, derinama.
Tel. 8 624 69222
Parduodamas 2 kambarių butas Liepų g. mediniame name:
kūrenama krosnis, veranda,
WC, šaltas vanduo.
Tel. 8 676 72759

kiavos g.: 69 kv. m, butas su
grindiniu šildymu, labai mažos
šildymo išlaidos. Yra privati
parkavimo vieta.
Tel. 8 638 85452
Parduodamas 4 kambarių,
78,85 kv. m butas Gardino g.
17, 4 aukšte iš 4, bendrabučio
tipo name. Kaina – 37 500
Eur. Tel. 8 687 37575
Leipalingio miestelyje, Druskininkų sav., Veisiejų g. parduodamas 72 kv. m gyvenamasis
namas su ūkiniais pastatais ir
8, 4 arų sklypu už 19 500 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodami sklypai Neravuose šalia pagrindinio kelio.
Tel. 8 623 57433
Parduodamas 5,4 ha žemės
ūkio paskirties sklypas prieš
Krivonių kaimą. Kaina – 12
500 Eur. Tel. 8 663 63039
Leipalingio seniūnijoje parduodama žemės ūkio paskirties
žemė – 1 ha ir 46 arai.
Tel. 8 686 05037

buitine technika.
Tel. 8 623 23482
Nuomojamas 1 kambario
butas Gardino g. Su buitine
technika ir baldais. Plačiau
tel. 8 646 22367

Perka nekilnojamąjį turtą
Ieškomas pirkti sklypas sodų
bendrijoje šalia Druskininkų.
Gali būti apleistas.
Tel 8 605 05407
Pirkčiau garažą Baltašiškėje.
Gali būti apleistas.
Tel. 8 605 05407
Perku 1-2 kambarių butą centre. Pageidautina be remonto,
gali būti su skola. Atsiskaitytume iš karto. Tel. 8 600 86856
Pirkčiau sodą „Raigardo“
sodų bendrijoje.
Tel. 8 688 88103
Pirkčiau 3 kambarių butą.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
695 83728 ir 8 622 33410

Miškas, mediena, malkos
Parduoda supjautas malkas.
Tel. 8 622 94035
Parduodamos įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos malkos.
Tel. 8 608 70658

Žemės ūkio produkcija

Parduoda 3 kambarių butą
5-ame aukšte su vaizdu į Alkos tvenkinį. Tel. 8 601 08438

Sodų bendrijoje „Dainava“
išnuomojamas sodo namelis:
1-as aukštas, kaina – 100 Eur
+ komunaliniai mokesčiai,
2-as aukštas – 80 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 675 61036

Parduodamas 3 kambarių butas naujos statybos name Liš-

Išnuomojamas 3 kambarių
butas Veisiejų g. su baldais ir

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško nuomotis dirbamos žemės Druskininkų, Varėnos bei Lazdijų savivaldybėse. Išnuomokite žemę man ir garantuotai gaukite didžiausią
nuomos mokestį rajone. Pasitarkite telefonu 8 676 26009
Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško pirkti dirbamos
žemės Liškiavos, Panaros, Kibyšių, Leipalingio seniūnijose.
Jūsų žemė verta daugiau. Kreipkitės telefonu 8 676 26009
Siūlomas laikinas darbas: trimeriu pjauti krūmus bei žolę,
sodinti medelius, padėti ūkyje. Būtina vairuoti automobilį.
Darbas prie Seirijų. Kreiptis tel. 8 648 37750
šviestuvai – nuo 5 Eur, medžioklinis šautuvas „IŽH27 (12
kalibras su medžiokliniu prožektoriumi) – 250 Eur. Gliukozės matuoklis „ACCU-CHEK
INSTANT“ ir diagnostinės
juostelės. Tel. 8 686 43600
Parduodamos 4 metalinės
kuro statinės ir 2 kub. m skysto kuro talpa.
Tel. 8 699 43005
Obliavimo, frezavimo, pjovimo
staklės. Tel. 8 688 34938
Malkinės sandėliukas, kokliai,
lauko tualetas (medinis) ir
kreivuolių pavėsinė. Tel. 8 636
04842 ir 8 656 38881
Spinta, sekcija – po 20 Eur,
virtuvinės spintelės – 5 Eur,
durys, langai – po 10 Eur, dviračiai – 30-70 Eur.
Tel. 8 616 48116

Parduodu: bulves, ž. kviečius,
ž. kvietrugį, rugius, avižas,
miežius ir šieną rulonais.
Tel. 8 699 18639

Naujų odinių striukių, švarkų
ir avikailių galutinis išpardavimas su 70 proc. nuolaida.
Kaina – nuo 20 eurų.
Tel. 8 698 40430

Transporto priemonės ir jų
dalys

Naudotas stiklas 80x120 cm,
10 vnt. skardiniai radiatoriai
(seno tipo), naudoti kokliai.
Tel. 8 604 57252

Nuoma
Ilgalaikei nuomai Vilniuje
išnuomojamas 3 kambarių
butas: Konarskio g., trijų
butų name su 9 arų kiemu,
pirmame aukšte – 70 kv. m,
įrengtas, šildymas – centrinis
(dujų katilas), gamtinės dujos,
stovėjimo vieta automobiliui.
Nuomos kaina – 400 Eur +komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 664 54992

Vidutinio dydžio augalininkystės ūkyje renkama nauja
komanda ir ieškomi du darbuotojai darbui su technika. Patirtis – privalumas, tačiau yra galimybė apmokyti ir mažai
patyrusį, tačiau labai norintį dirbti žmogų. Iki darbo reikia atvykti nuosavu automobiliu. Atlyginimas – nuo 900 Eur į rankas!
Kreiptis telefonu 8 648 37750

2006 m. „Opel Vectra“ reduktorius, smagratis – 110 kW,
mašininis dujų balionas.
Tel. 8 656 38881

Įvairūs daiktai
Parduodami naudoti vonios
baldai: kriauklė su stovu, dviejų dalių spintelė.
Tel. 8 611 33589
Kineskopinių TV „Panasonic“,
„LG“, „Philips“ ir TV priedėlio
„TV STAR“, muzikinių centrų
„Akai“ ir „Philips“ distanciniai
pulteliai, Scart laidai – nuo 2
Eur, mobilaus telefono „Nokia“
įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur,
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur,
skaldelė trinkelių klojimui: 1
maišas – 4 Eur, pakabinami

Labai geros būklės šaldiklis
„Snaigė“ – 7 kamerų. Kaina –
80 Eur. Tel. 8 618 07152
Brazilų gamybos siuvimo
mašina „Singer“, televizorius
„Philips“ su priedėliu, austos
vilnonės lovatiesės, rusiška
sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai. Tel. 8 630 87652

Reikalinga
Reikalinga moteris, galinti prižiūrėti ligonį namuose.
Tel. 8 650 99533

Perka
Brangiai perku senus eglutės
žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į namus.
Tel. 8 653 96521

Perku gręžimo stakles ir priekalą. Tel. 8 610 48759
Perku juostinį magnetofoną
(„Rostov“, „Sojuz“, „Olimp“,
„Orbita“ ir panašiai). Taip pat
audio kasetes, pageidautina –
naujas. Tel. 8 687 98870

Ieško darbo
2 kartus per savaitę galiu
prižiūrėti sodybas. Pats atvažiuoju. Tel. 8 692 44465
Buhalterė ieško darbo.
Tel. 8 643 13567
Vyras ieško darbo, gali genėti
medžius, išvalyti sklypą, mišką, išvartas. Tel. 8 676 45137
Vyras ieško darbo.
Tel. 8 638 10880
Ieško slaugės darbo, gali
slaugyti ligonį, prižiūrėti namus, turi darbo patirties.
Tel. 8 631 52541
45 m. vyras ieško darbo: gali
prižiūrėti sodybą, tvarkyti
aplinką, atlikti kitus ūkio darbus, joje gyventi.
Tel. 8 604 72710
46 m. statybininkas ieško darbo savaitgaliais.
Tel. 8 627 02119
30 m. vyras ieško pagalbinio
darbuotojo darbo.
Tel. 8 605 76175
Jaunas vyras ieško pavienių
arba ilgalaikių darbų. Esu
kruopštus, atsakingas, be
žalingų įpročių, galiu dirbti bet
kuriuo metu: darbo dienomis
ir savaitgaliais.
Tel. 8 676 52360
50 m. vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 600 71062

Dovanoja
Dovanoju sekciją „Vilnius 4“:
3 dalių su stiklais. Tel. 8 618
70694

Sodų bendrijai „Raigardas“ reikalingi: valdybos pirmininkas, vandens siurblinės operatorius dirbti siurblinėje;
suvirintojas dujomis, mokantis virinti deguonimi-acetilenu. Kreiptis tel. 8 611 01244 ir 8 686 21761
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