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Sanatorijos „Belorus“ reikalavimus ir darbuotojus 
palaikantys tūkstančiai parašų įteikti Lietuvos vadovams

Sanatorijos „Belorus“ reikalavimus palaikančius parašus ir kreipimąsi vakar į Prezidentūrą nuvežę sanatorijos profsąjungos atstovai V. 
Čėsna ( kairėje) ir V. Šaruckij tikisi dar kartą atkreipti šalies vadovų dėmesį į „Belorus“ problemas/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Druskininkiečiai ir kitų Lietu-
vos miestų žmonės savo pa-
rašais įrodė, kad palaiko tei-
sėtą sanatorijos „Belorus“ 
darbuotojų reikalavimą panai-
kinti sankcijas sanatorijai ir 
leisti „Belorus“ žmonėms su-
grįžti į darbą. 

Vos per kelias dienas 6 tūkst. 
600 žmonių pasirašė kreipimą-
si, kuriame prašoma užkirsti 
kelią Užsienio reikalų ministeri-
jos (URM) savivalei, imtis veiks-
mų dėl neteisėtai pritaikytų 
sankcijų, nutraukti neteisėtus 
suvaržymus ir leisti sanatorijai 
toliau veikti bei gydyti neįgalius 
vaikus iš Baltarusijos.

Vakar kreipimasis į šalies va-
dovus ir sanatoriją palaikantys 
parašai buvo įteikti Preziden-
tūrai, Seimo vadovams, Vyriau-
sybei, tačiau užsienio reikalų 
ministras su sanatorijos atsto-
vais nesiteikė pabendrauti.

Visuomenės kreipimesi pažymi-
ma, kad iš Užsienio reikalų minis-
terijos veiksmų matyti, kad spren-
dimai sankcionuoti neįgaliems 
vaikams iš Baltarusijos gydymą 
teikiančią sanatoriją gimė būtent 
Užsienio reikalų ministerijos va-
dovų lygmenyje – joks ES teisės 
aktas ar reglamentas nenurodo 
sankcijų nei Všį Sanatorija „Belo-
rus“, nei jos vadovui, nei steigėjui. 

Prie URM pastatė plakatą
Kaip „Mano Druskininkams“ tei-

gė kreipimąsį ir parašus į sosti-
nę nuvežęs sanatorijos „Belorus“ 
profsąjungos pirmininkas Vytau-
tas Čėsna, prie Užsienio reikalų 
ministerijos vakar rytą buvo pa-
statytas plakatas, kuriame – dar-
buotojų pozicija ir žinutė Užsie-
nio reikalų ministrui: „Ministre G. 
Landsbergi, neatimkite darbo iš 

400 žmonių! Leiskite VšĮ sanato-
rijos „Belorus“ darbuotojams dirb-
ti savo darbą – gydyti neįgalius 
vaikus!“ 

„Pastatėme plakatą, bet niekas 
iš ministerijos atstovų su mums 
susitikti nepanoro“, – sakė V. 
Čėsna. – Užsienio reikalų minis-
terija, atsakinga už ES sankcijų 
taikymą Lietuvoje, mūsų įstaigai 
sankcijas pritaikė nepamatuotai, 
ciniškai ir nė kiek negalvodama 
apie beveik 400 šeimų likimus. 
Visoje Europos sąjungoje nera-
sime nė vienos gydymo įstaigos, 
kuriai būtų taikomos panašios 
sankcijos. Visuomenė nėra akla, 
žmonės mato, kad URM išsisuki-
nėja nuo savo padarytų veiksmų 
atsakomybės. Užsienio reikalų 
ministerija linksniuoja V. Sheiman 
pavardę, bet šiam žmogui, kaip fi-
ziniam asmeniui, sankcijos taiko-
mos jau dešimtmetį. Akivaizdu, 
kad sankcijų sanatorijai „Belorus“ 
prireikė ne ES, o mūsų URM“, – 
sakė V. Čėsna.

Priėmė Prezidento patarėjas
Iš Užsienio reikalų ministerijos 

„Belorus“ atstovai nuvyko prie 
Prezidentūros, kur nutiko įdomus 
dalykas. Kaip tik tuo metu, kai sa-
natorijos atstovai laukė Preziden-
tūros atstovų priėmimo, ten pat 
atvyko ir užsienio reikalų minis-
tras Gabrielius Landsbergis, ta-
čiau jis į sanatorijos atstovus ne-
kreipė dėmesio. 

„Ministras su mumis nebendra-
vo, tik susitiko su ten buvusiais 
žurnalistais, kuriems savo įpras-
tu stiliumi pasakojo, kaip ministe-
rija rūpinasi „Belorus“ reikalais“, 
– sakė sanatorijos „Belorus“ at-
stovai. 

„Prezidentūroje buvome pa-
kviesti į vidų, su mumis susitiko 

Prezidento vyriausiasis patarėjas 
Povilas Mačiulis. Jis įdėmiai iš-
klausė mūsų problemas, įteikėme 
savo kreipimąsį Prezidentui, pa-
rašus, papasakojome apie savo 
bėdas. Patarėjas pažadėjo para-
ginti URM spręsti mūsų proble-
mas“, – pasakojo V. Čėsna. 

Vakar druskininkiečiai parašus ir 
kreipimąsi taip pat įteikė Seimo pir-
mininkei Viktorijai Čmilytei-Nilsen. 

Paklaustas, koks šios akcijos 
tikslas akcijos tikslas, sanatori-
jos „Belorus“ profsąjungos pir-
mininkas sakė, jog šiuo veiksmu 
siekiama atkreipti dėmesį į sa-
natorijos darbuotojų problemas, 
kad valdžia imtųsi realių veiksmų, 
būtų sugriauta ta tylos siena, ku-
ria valstybinės institucijos atsitvė-
rė nuo „Belorus“ problemų. 

„Darbuotojų situacija iš tikrųjų 
labai sudėtinga, nes, pritaikius 
sankcijas, įstaiga buvo išbrauk-
ta iš COVID-19 paveiktų įstaigų 
sąrašo, o tai reiškia, kad žmo-
nės neteko savo vienintelio pra-
gyvenimo šaltinio – išmokos už 
prastovas. Tie keli šimtai eurų 
žmonėms ir jų šeimoms gyvy-
biškai būtini. O URM vilkina vi-
sus įmanomus terminus, prašy-
mus siunčiame po kelis kartus, 
kol kas nors į juos sureaguoja. 
Visi dokumentų derinimai labai 
sudėtingi, o be jų nieko dary-
ti negalime“, – sakė VšĮ sanato-
rija „Belorus“ profesinės sąjun-
gos atstovas V. Šaruckij. 

Tikisi sulaukti konkrečių 
sprendimų

Seimo narys Zenonas Streikus 
teigė tarpininkavęs, kad „Belorus“ 
atstovus priimtų Seimo pirmininkė 
V. Čmilytė-Nilsen. 

Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos 

abiturientai 
skiepijasi noriai – 
tikisi kuo greičiau 

grįžti į normalų 
gyvenimo ritmą

2 psl.

Ryškėja elegantiš-
kos naujojo Drus-
kininkų kultūros 

židinio linijos, 
o lankytojų laukia 
ypatingi potyriai

4-5 psl.

Druskininkuose – 
dar daugiau naujų 
kultūros projektų

3 psl.

5 psl.
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Druskininkų „Ryto“ gimnazijos abiturientai skiepijasi noriai – 
tikisi kuo greičiau grįžti į normalų gyvenimo ritmą

Praėjusią savaitę Druskinin-
kuose pradėtas abiturientų 
vakcinavimas. Iš 117 „Ryto“ 
gimnazijos abiturientų skie-
pytis užsiregistravo 88. Kal-
binti mokiniai vienbalsiai 
sakė, kad tiki, jog skiepai pa-
dės greičiau grįžti prie įpras-
to gyvenimo, leis susitikti 
su seneliais ir kitais artimai-
siais, suteiks galimybę išmė-
ginti daugiau pramogų.

„Pradžioje buvau prieš vakci-
nas, nepasitikėjau, bet kuo to-
liau, tuo labiau nuomonė ėmė 
keistis – viešoje erdvėje daug 
informacijos apie jų kūrimą, to-
bulinimą. Pasiskiepijo mama, 
kiti šeimos nariai – artimųjų pa-
vyzdžiai man parodė, kad skie-
pai gali padėti užkirsti kelią CO-
VID-19 plitimui, o mums padės 
grįžti į normalų gyvenimą, laiky-
ti egzaminus“, – sakė abiturien-
tas Andrius.

Abiturientai apgailestavo, kad 
dėl pandemijos neįvyko jiems 
svarbios šventės – šimtadie-
nis, paskutinis skambutis ir vy-
lėsi, kad pasiskiepiję galės nors 
trumpam grįžti į mokyklą.

„Pasiilgome laisvumo, kai ne-
reikia galvoti, ar reikės kaukės, 
ar nereikės? Reikės laikytis ats-
tumo, ar ne?“, – sakė viena iš 

pasiskiepijusių abiturienčių.
Abiturientams, kurie dar ne-

užsiregistravo skiepui, Druski-
ninkų savivaldybė primena – vi-
sada galite kreiptis į mokyklos 
administraciją ir būsite užregis-
truoti skiepui.

Vakcinacija Druskininkų savi-
valdybėje vykdoma sklandžiai ir 
aktyviai.

Šiuo metu Druskininkuose jau 
pasiskiepiję 21,56 proc. gyven-
tojų – pagal pasiskiepijusiųjų 
procentą Druskininkų savivaldy-
bė yra trečia šalyje.

Savivaldybės mero Ričardo 
Malinausko teigimu, Druskinin-

kuose norinčiųjų skiepytis yra 
daugiau, nei gaunama vakci-
nų. „Džiaugiuosi druskininkie-
čių bendruomenės aktyvumu ir 
sąmoningumu, nes skiepai yra 
mūsų galimybė grįžti į įprastą gy-
venimą. Skiepijimo tempas Drus-
kininkuose priklauso nuo mums 
skiriamų vakcinų kiekio. Tiek, 
kiek gauname, iš karto ir sunau-
dojame. Norėtųsi, kad Sveikatos 
apsaugos ministerija atsižvelgtų 
į tai, skirstydama vakcinas, ir visi 
norintieji, kuriems pagal priorite-
tą priklauso skiepai, juos gautų 
kaip galima greičiau“, – sakė R. 
Malinauskas.

Praėjusią savaitę Druskininkuose pradėtas abiturientų vakcinavimas – paskiepyti jau-
nuoliai tikisi greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo, susitikti su seneliais ir kitais artimai-
siais/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Druskininkuose jau pasiskiepiję 21,56 proc. gyventojų – pagal pasiskiepijusiųjų procentą Druskininkų savivaldybė yra trečia šalyje/
SAM maketas

Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkuose – dar daugiau naujų kultūros projektų
Alytaus apskrities regioninė 

kultūros taryba paskirstė kul-
tūros rėmimo fondo lėšomis fi-
nansuojamą programą „Toly-
gi kultūrinė raida“ 2021 m. Tarp 
Alytaus apskrities 53 finansuo-
tų projektų daugiausia yra dai-
lės, muzikos ir teatro projektų, 
taip pat – leidybos iniciatyvos, 
folkloro festivaliai ir konkursai, 
šventės. Tai daugiausia vietos 
bendruomenėms skirti renginiai 
ir projektai. Iš viso Druskinin-
kams skirta 43 750 Eur, šiais pi-
nigais bus finansuojama 13 kul-
tūros projektų (iš 15 pateiktų).

Tęstinis finansavimas skirtas 
šiems projektams: Druskininkų 
vitražo simpoziumas „Čiurlio-
nio atspindžiai 2021“, dainuo-
jamosios poezijos šventė Drus-
kininkuose „Spinduliuojantys 
poeziją“, Tarptautinis kalvys-
tės pleneras „Plieninė plaš-
takė“, 28-oji Dainavos krašto 
folkloro šventė, „Verpstės“ fes-
tivalis, Jotvingių šventė Leipa-
lingyje, Kopėčios Tarptautinė 
menininkų rezidencija „Visua-
lArts Druskininkai 2021“. Tęsti-
niai projektai įgaus naujas for-
mas, veiklas, o bendruomenei 
ir svečiams pasiūlys įdomesnį, 
originalesnį turinį. 

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius pasidžiaugė, kad Drus-
kininkų savivaldybės įstaigos ir 
joms atstovaujantys kūrybingi 
žmonės aktyviai dalyvauja pro-
jektinėje veikloje, kultūrinei vei-
klai pritraukia papildomų lėšų, o 
miesto gyvenimą praturtina kul-
tūros renginiais. „Žmonės labai 
pasiilgę įvairių pramogų, veiklų, 
todėl labai džiaugiamės, kad 
galėsim pasiūlyti didelę kultūri-
nių veiklų ir renginių įvairovę pa-
gal būtinus galimo karantino ri-
bojimus. Galime pasidžiaugti ir 
padėkoti kultūros specialistams, 
kurie ir pandemijos metu suge-
ba efektyviai įveikti atsiradu-
sius iššūkius, randa itin origina-
lių sprendimų ir jų įgyvendinimo 
būdų“, – sakė L. Urmanavičius. 

Kultūrinę sklaidą mieste taip 
pat skatins nauji projektai. Drus-
kininkų kultūros centro „Leipa-
lingio dvaro festivalis“ plėtos 

profesionalaus meno sklaidą 
naujose Leipalingio dvaro er-
dvėse, o Kultūros centro projek-
tas „Kūrybiniai ieškojimai „Švie-
sos simfonija“ pakvies atrasti 
Čiurlionio kūrybą netradicinė-
mis formomis.

Druskininkiečius kvies ir Vie-

šosios bibliotekos projektas 
„Knygos, kūrybos ir vaizduo-
tės versmė“ – bus organizuoja-
mi susitikimai su profesionaliais 
kūrėjais, o mokiniams bus gali-
ma įgyti naujų įgūdžių, patirčių 
bei atskleisti savo kūrybinį po-
tencialą.

Šiais metais susijungę Drus-
kininkų Amatų centro meni-
ninkai kurs naują, bendrą ko-
lekcijų ciklą „Art Collection“, 
sutelkdami visas bendras kū-
rybines galias.

Miesto muziejaus projektas 
„Gėlė iš atviruko“ dailininkui Ri-

mantui Laniauskui didins tai-
komojo meno žinomumą, pa-
sitelkiant atviruką, jo kūrybos 
proceso kelią ir išeivijos dailinin-
ko R. Laniausko kūrybą šiame 
žanre. Kitas Miesto muziejaus 
projektas „Reprezentuojantys 
kurortą veidai: XIX a.-XX a. san-
dūros aptarnaujančio persona-
lo uniformos“ yra skirtas kuror-
to aptarnaujančiojo personalo 
kostiumų parodos organizavi-
mui ir demonstravimui.

„Tarp pateiktų projektų yra 
nemažai naujų, kurie pratur-
tins mūsų kultūrinį gyvenimą 
ir veiklas. Labai svarbu skatin-
ti kultūrinį turizmą, ieškoti nau-
jų renginių formų, sudominti ne 
tik gyventojus, bet ir pritraukti 
miesto svečius. Tai didelė gali-
mybė realizuoti savo idėjas kū-
rybingiems žmonėms. Tikimasi, 
jog šie nauji projektai taps tra-
diciniais ir pritrauks tūkstančius 
druskininkiečių bei kurorto sve-
čių“, – sakė L. Urmanavičius.

„Žmonės labai pasiilgę įvairių pra-
mogų, veiklų, todėl labai džiaugiamės, 
kad galėsim pasiūlyti didelę kultūri-
nių veiklų ir renginių įvairovę pagal 
būtinus galimo karantino ribojimus. 
Galime pasidžiaugti ir padėkoti kul-
tūros specialistams, kurie ir pande-
mijos metu sugeba efektyviai įveikti 
atsiradusius iššūkius, randa itin ori-
ginalių sprendimų ir jų įgyvendinimo 
būdų“, – sakė L. Urmanavičius.

Įgyvendinami projektai skatina kultūrinį turizmą, padeda ieškoti naujų renginių formų, sudomina vietos gyventojus, pritraukia miesto svečius, suteikia galimybę realizuoti savo idėjas 
kūrybingiems žmonėms/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka
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Ryškėja elegantiškos naujojo Druskininkų kultūros židinio linijos, 
o lankytojų laukia ypatingi potyriai

Kiekvienam architektui nėra 
didesnio džiaugsmo, kai tiks-
liai, pagal jo sukurtą pro-
jektą pastatomas pastatas, 
tačiau dar didesnis pasiten-
kinimas, kai pastatas išky-
la greitai ir puikios kokybės. 
Tuo gali džiaugtis žinomas 
uostamiesčio architektas Al-
girdas Stripinis, kurio supro-
jektuoti Druskininkų kultūros 
rūmai jau dabinasi elegantiš-
kais stogais, o aukščiausio 
lygio garso ir šviesos tech-
nikai laukia, kada galės rū-
muose pradėti montuoti gar-
siausių pasaulio gamintojų 
moderniausią įrangą, kuri ga-
rantuos būsimiesiems lan-
kytojams tarptautinio lygio 
apšvietimo bei akustikos ko-
kybę.

Apie šio projekto idėją, naujo-
jo statinio ypatumus ir galimy-
bes kalbamės su architektu A. 
Stripiniu. 

– Esate Druskininkų kultū-
ros rūmų projekto autorius. 
Žinome, kad nuolat stebi-
te, kaip įgyvendinamas Jūsų 
projektas.

– Ko gero, visi jau mato tam ti-
krą rezultatą, pastatui dengia-
mas didžiosios salės stogas, 
montuojamos paskutinės kons-
trukcijos. Iš esmės nedaug liko, 
kad būtų galima uždaryti visas 
išorines atitvaras ir pradėti vi-
daus darbus. Manau, didžiulis 
darbas jau atliktas, turint galvo-
je, kad beveik trečdalis pastato 
yra po žeme. 

– Kas nulėmė sprendimą di-
delę dalį patalpų projektuoti 
po žeme?

– Teisybės dėlei, reikia pasa-
kyti, jog vienas iš šio sprendimo 
bendraautorių buvo Druskininkų 
meras Ričardas Malinauskas. 
Toks sprendimas priimtas tam, 
kad pagrindiniame šventiniame 
hole būtų publika su atitinkama 
apranga ir nesimaišytų srautai.

Po žeme yra dauguma ar-
tistų persirengimo kambarių, 
techninių patalpų, dekoracijų 
sandėlių, lankytojų rūbinės, pa-
grindiniai sanitariniai mazgai. 
Požeminė dalis padaryta dėl to, 
kad kompleksas pakankamai 
nemažas, o vietos plėstis nėra 
daug. Toje vietoje, kurioje kyla 
kultūros centras, pagal teritorijų 
planavimo dokumentus ir, verti-
nant architektūros požiūriu, ne-
sinorėjo, kad atsirastų kažkoks 
masyvus pastatas. Man reikėjo 
priimti tokius sprendimus, kaip 
padaryčiau jį ir vizualiai ne per 
gremėzdišką, ir kad užtektų plo-
tų visoms reikalingoms funkci-
joms atlikti. Pastatas nuo že-
mės paviršiaus iškilęs 20 metrų.

Jei kalbėsime apie architektū-
rinę koncepciją, tai nuo žemės 
kyla du kupolai – mažosios sa-
lės kupolas ir stogas bei didžio-
ji salė. Visa idėja buvo ta, kad 
šioje teritorijoje vyrauja taškinis 
užstatymas, vietomis pereinan-
tis į perimetrinį užstatymą, ne-
sinorėjo, kad pastatas „iškristų“ 
iš bendros urbanistinės situaci-
jos, taigi pagrindinį plotą norė-
ta užbaigti ties pirmuoju aukštu. 
Architektūrinė idėja: kupolai – 
tarsi pakeltas žemės paviršius. 
Pirmojo aukšto plokštuma, ant 
kurios susideda terasos, žalio-
sios salelės, o iš jų iškyla ma-
žesni tūriai – mažoji ir didžioji 
salės. Manau, kad mums pavy-

ko sukurti unikalią architektūrą 
– ovalios salės, įspūdinga tera-
sa ant stogo kameriniams ren-
giniams, rūmų formos, puikiai 
įsiliejančios į Druskininkų sena-
miesčio architektūros konteks-
tą. 

– Ar „Nemuno“ sanatori-
jos kaimynystė turėjo įtakos 
rūmų projektui? 

– Pagal užsakovo užduotį 
perspektyvoje buvo numatyta 
galimybė įrengti kultūros rūmų 
požeminę jungtį su tuo objektu, 
kuris ten yra ar bus, kalbu apie 
„Nemuno“ pastatą. Druskininkų 
savivaldybės vadovai man tei-
gė, jog vienoks ar kitoks pas-
tatas toje vietoje turėtų likti. Ži-
noma, viskas priklausys nuo to, 
kas įsigys tą pastatą – ar jis liks 
tokio dydžio, ar sumažės, ar bus 
renovuojamas, ar perstatomas. 
Jei atsirastų poreikis, yra numa-
tyta galimybė sujungti kultūros ir 
koncertų centrą su šiuo objektu. 

– Jūs esate projektavęs ir 
daugiau panašios paskirties 
objektų. Kuo unikalus Drus-
kininkų kultūros centras? 

– Šio objekto sudėtingumas 
yra tas, kad kultūros centras yra 
Druskininkų centrinėje dalyje, 
todėl galioja tam tikras užsta-
tymo reglamentas. Druskininkų 
pasirinkimas unikalus – nedary-
ti vienos didelės salės, bet da-
ryti vieną pagrindinę 1100 vietų, 
kitą mažesnę – 400-500 vietų ir 
dar atskirą kino sales. Manau, 

kad Druskininkams tai logiškas 
sprendimas, nes atsiranda dau-
giau galimybių. Juk šis kurortas 
– ne ta vieta, į kurią vienu metu 
masiškai suvažiuoja žmonės. 
Čia gyvenimas vyksta ne tik va-
sarą, bet stabiliai visus metus. 
Todėl galima renginiams pasi-
rinkti ir didesnę, ir mažesnę er-
dvę, priklausomai nuo renginio 
žanro ir žmonių susidomėjimo. 
Viską galima kokybiškai sutal-
pinti trijose salėse – koncertus, 
spektaklius, konferencijas, kino 
filmų peržiūras. Toks autono-
miškų erdvių išskaidymas, ma-
nau, atitinka Druskininkų kuror-
to pobūdį. 

– Visos salės gali funkcio-
nuoti autonomiškai? 

– Taip. Pagal projektą, jos iš 
esmės viena nuo kitos atskir-
tos, neturi bendrų sienų, kad 
būtų gera garso izoliacija. Pa-
vyzdžiui, vienoje vyksta kon-
certas, kitoje rodomas kino fil-
mas, ir vienas kitam netrukdo. 
Kino salėje yra padarytas atski-
ras holas, kuris gali būti sujung-
tas su bendru holu – slankio-
jančiomis durims uždaromas ar 
atidaromas. Jei nevyksta rengi-
niai pagrindinėse salėse, tai ki-
nas, kuris, ko gero, bus rodo-
mas dažniau, galės naudotis 

visu holu. Kino salė yra autono-
miška ir tuo aspektu, kad šalia 
įrengti ir atskiri tualetai. 

– O kaip bus sprendžiamas 
automobilių parkavimo prie 
naujųjų rūmų klausimas? 

– Parkingas numatytas ten, 
kur buvo transformatorinė. Nu-
matyta įrengti apie 50 vietų au-
tomobiliams. Buvo nuspręsta 
nedaryti didelių parkingų, nes 
tai – centrinė miesto dalis. Skai-
čiuojant parkingo vietas, buvo 
įtrauktos prie ir už tilto esančios 
automobilių stovėjimo vietos, 

Taip atrodys Druskininkų kultūros rūmai/Projektuotojų vizualizacija

5 psl.

Druskininkų kultūros rūmų projekto auto-
rius, architektas A. Stripinis“/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Druskininkų kultūros rūmai jau dabinasi elegantiškais stogais/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Garso ir apšvietimo įrangos bendrovės „Sonus 
exsertus“ vadovas Edmundas Žižys: „Žiūrovų pasi-
tenkinimas ir daugiau išraiškos priemonių menininkams 
– vieni pagrindinių baigiamo statyti naujojo Druskininkų 
kultūros centro tikslų. Organizuojant didelius renginius, 
visos trys centro salės vaizdo projekcijų ir įgarsinimo 
transliacijomis bus sujungtos į vieną didelę erdvę. Taip 
kurorto kultūros centras galės būti lengvai pritaikomas 
skirtingoms meno rūšims ir įvairios apimties renginiams. 
Kaip tik šiuo metu Didžiojoje kultūros centro salėje die-
giama akustinės aplinkos pokyčio sistema, kuri vieno 
mygtuko spustelėjimu leis patalpos akustiką pritaikyti 
prie konkretaus atliekamo muzikinio žanro – simfoninio 
orkestro atliekamų kūrinių ar teatrinių pasirodymų. Be 
geros akustikos Druskininkų kultūros centras išsiskirs ir 
integruotomis inovatyviomis apšvietimo, vaizdo, konfe-
rencijų sprendimų sistemomis ir bus technologiškai viena 
inovatyviausių kultūros įstaigų visoje Lietuvoje“.

atkelta iš 4 psl.

centro AQUA parkingas. Kultū-
ros rūmai nėra tas objektas, ku-
ris pats pritraukia žmonių srau-
tus. Jis yra kompleksinis kurorto 
elementas. Jei žmogus atva-
žiuoja į koncertą ar renginį, tai 
jis užsisako viešbutį, ten palie-
ka automobilį ir pėsčiomis atei-

na į koncertų salę.
– Jūs, kaip vykdantis auto-

rinę šio objekto priežiūrą, ką 
galėtumėte pasakyti apie sta-
tybininkų darbų kokybę? 

– Kalbant apie darbų kokybę, 
tai viskas tvarkoje, darbai tvar-
kingai vykdomi.  

– Kaip sekėsi kurti Druski-
ninkų kultūros rūmų projek-
tą, kad tiktų užsakovui ir pa-
čiam patiktų? 

– Būna vienas kitas objektas, 
kuris „gimdomas“ per prievartą 
ir labai ilgai. Druskininkų atveju 

to nebuvo. Užsakovas tikrai rei-
klus, žinantis, ko nori. Į kūrybos 
procesą buvo įsjungę konsul-
tantai technologai iš Lenkijos, 
jie peržiūrinėjo projektą, patei-
kė savo pastabas, viską sude-
rinome, vyko normalus darbinis 
procesas, todėl pavyko viską 

sklandžiai sudėlioti. Džiugina, 
kad pradinė idėja išliko, nes kar-
tais būna, kad pasiūlai idėją, o 
galutiniame rezultate jos neat-
pažįsti. Tai čia pavyko tą idėją 
išlaikyti. 

Parengė Laimutis Genys

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Mali-
nauskas: „Neabejoju, kad naujas modernus kultū-
ros centro kompleksas atvers didesnes tarptautines 
galimybes ir perspektyvas, siekiant kultūrinį kurorto 
gyvenimą bei aktyvų kultūrinį turizmą pakelti į tarp-
tautinį lygį. Druskininkai turi ilgametes kultūros tradi-
cijas – kurorto kultūrinis gyvenimas labai intensyvus. 
Žinoma, pandemija diktuoja savo taisykles, tačiau 
neabejoju, kad, suvaldžius pandemiją, viskas ne tik 
grįš į savo vietas, bet kultūrinis gyvenimas taps dar 
intensyvesnis, nes žmonės – ir Lietuvos, ir užsienio 
turistai – yra pasiilgę pramogų, koncertų, spektaklių. 
Įrengus modernų Kultūros centrą, galėsime jiems pasiūlyti dar įvairesnį kultūrinių 
renginių spektrą. 

Druskininkuose visa masiniams renginiams reikalinga infrastruktūra šiandien jau 
sukurta: išspręsti maitinimo, apgyvendinimo, laisvalaikio praleidimo, automobilių 
stovėjimo ir kiti klausimai, o naujasis Kultūros centras darniai įsilies ne tik į Lietu-
vos, bet ir į tarptautinę kultūros infrastruktūrą“.

Taip atrodys Druskininkų kultūros rūmai/Projektuotojų vizualizacija

Sanatorijos „Belorus“ reikalavimus ir darbuotojus palaikantys 
tūkstančiai parašų įteikti Lietuvos vadovamsatkelta iš 1 psl.

„Manau, kad sanatorijos problemos sprendimas turėtų pajudėti, nes į „Belorus“ problemą įsigilina vis daugiau politikų, apie ją sužino vis daugiau Lietuvos žmonių. Problema 
buvo pristatyta Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, artimiausiu metu ji bus aptarinėjama jungtiniame Socialinių reikalų ir darbo bei Užsienio reikalų komitetų posėdyje“, – 
sakė Z. Streikus. 

Jo nuomone, tai, kad buvo surinkta per 6 tūkst. „Belorus“ žmones palaikančių parašų, rodo, jog ši problema svarbi daugeliui žmonių, o parašų pristatymas šalies valdžios va-
dovams turėtų sustiprinti suvokimą apie sanatorijos problemos sprendimo svarbą. 

„Juk dabar, per pandemiją, ypač aktualu išlaikyti darbo vietas, o sanatorijoje dirba 400 žmonių, negalime jų prarasti. Manau, kad šis sanatorijos „Belorus“ žingsnis atkreips viso Seimo 
bei Vyriausybės dėmesį ir sulauksime konkrečių sprendimų“, – sakė Z. Streikus. 

„Mano Druskininkai“ informacija

„Belorus“ atstovus Seime pasitiko parlamentaras Z. Streikus/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka 
Prie Prezidentūros atvykęs užsienio reikalų ministras G. Landsbergis druskininkiečius ignoravo, tik nuskubėjo 

susitikti su žurnalistais/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Alytaus apskrities regioninė kultūros taryba kviečia teikti paraiškas
Lietuvos kultūros taryba 

skelbia antrojo 2021 m. kul-
tūros projektų finansavimo 
etapo programos „Tolygi kul-
tūrinė raida regionuose“, pa-
gal 9 apskričių Regioninių 
kultūros tarybų prioritetus, 
konkursus. Tolygios kultū-
rinės raidos regionuose fi-
nansavimo konkursų paraiš-
kos priimamos iki balandžio 
29 d. (imtinai), Lietuvos kul-
tūros tarybos Elektroninės 
kultūros ir meno projektų 
valdymo sistemoje https://
www.ltkt.lt/projektu-finansa-
vimas/konkursai

Lietuvos kultūros taryba ska-
tina paraiškų teikėjus paraiš-
kas rengti, remiantis dabarti-
ne epidemiologine situacija ir 
prognozėmis. Primygtinai re-
komenduojama veiklas planuo-
ti lanksčiai – numatant alterna-
tyvius įgyvendinimo scenarijus 

bei formas, nereikalaujančias 
gyvo kontakto su dalyviais ir 
žiūrovais, kad projektus būtų 
galima įgyvendinti šiais metais. 
Taip pat rekomenduojama ar-
timiausioje ateityje neplanuoti 
tarptautinio ar nacionalinio mo-
bilumo projektų.

Gavus finansavimą Kultū-

ros rėmimo fondo lėšomis, ir 
pasirašius sutartį su Lietuvos 
kultūros taryba, projekto vyk-
dytojai įsipareigoja finansuo-
tą projektą įgyvendinti pilna 
(paraiškoje nurodyta) apimti-
mi, nepriklausomai nuo suteik-
tos finansavimo sumos. Jei dėl 
vienų ar kitų priežasčių, numa-

tomi apimties ar kiti pakeitimai, 
tai turi būti suderinta su Lietu-
vos kultūros taryba prieš pa-
sirašant sutartį. Jei pasikeiti-
mai atsiranda jau įgyvendinant 
projektą, Lietuvos kultūros ta-
rybą reikia informuoti prieš 
įgyvendinant pokyčius ir juos 
susiderinti.

Kviečiame projektų teikėjus 
susipažinti su atnaujinta „Kul-
tūros rėmimo fondo lėšomis fi-
nansuojamų projektų teikimo 
gairių“ redakcija https://www.
ltkt.lt/projektu-finansavimas/
gaires

Rekomenduotina:
- rengiant paraišką, įdėmiai 

perskaityti Tolygios kultūrinės 
raidos įgyvendinimo Alytaus 
apskrityje prioritetus ir juos tei-
singai pasirinkti. Tolygios kultū-
rinės raidos įgyvendinimo regio-
nuose tvarkos aprašas https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalA-

ct/dd5150906f0a11e8b83be-
60b2e217f90/asr

- aktyvesnė tinkamų partnerių 
ir rėmėjų paieška;

- rengiant projekto vadovo CV, 
nurodyti būtent konkrečią pro-
jektų valdymo ir įgyvendinimo 
patirtį;

- atidžiau rengti sąmatą, at-
kreiptinas dėmesys į realias 
prekių ir paslaugų rinkos kai-
nas, patartina pridėti išlaidas 
pagrindžiančius dokumentus;

Kviečiame teikti paraiškas. 
Ypač laukiami bendradarbiavi-
mą apskrities mastu skatinan-
tys bei kultūros kelių sukūrimo 
projektai.

Kilus klausimams, kreiptis į 
Kultūros ir meno skyriaus vyr. 
specialistę, programos kurato-
rę Ritą Obukaitę el. p. rita.obu-
kaite@ltkt.lt, Alytaus apskrities 
Regioninę kultūros tarybą el. p. 
alytaus.rkt@ltkt.lt

Nuo balandžio 12 dienos keisis 3 ir 4 maršrutų 
autobusų tvarkaraščiai

Druskininkų savivaldybė infor-
muoja, kad nuo balandžio 12 dienos, 
pirmadienio, keisis 3 ir 4 maršrutų 
autobusų tvarkaraščiai. Atsižvelgus 
į bendruomenės poreikius, bus pa-
keisti maršrutų laikai.

Išsamią informaciją apie pasikeitimus 
rasite čia: www.stops.lt/druskininkai

Primename, kad karantino laikotarpiu 
viešasis transportas Druskininkų savi-
valdybėje visomis savaitės dienomis 
važiuoja pagal išeiginių (šeštadienio ir 
sekmadienio) tvarkaraščius. Į seniūni-
jose esančius kaimus palikti iki karan-
tino galioję autobusų reisai, kad gy-
ventojai turėtų susisiekimo su miestu 
galimybę.

Dėmesio! Vyks karinės pratybos
Informuojame, kad balandžio 17-18 d. Druskininkų savivaldybėje (Raigardo miške) pla-

nuojama vykdyti Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 
107 pėstininkų kuopos karių savanorių pratybas. Pratybų metu bus naudojamos imitacinės 
priemonės, karių grupės judės pėsčiomis, transportas važiuos tik keliais.

Informacija gyventojams,  
gaunantiems ES paramą 

Nuo š. m. balandžio 19 d. iki balandžio 27 d. labdaros 
ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą mais-
to produktais ir higienos prekėmis nepasiturintiems Druski-
ninkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečia-
mi pateikusieji prašymus iki š. m. kovo 12 d.

Druskininkų gyventojams parama bus dalijama Druskininkų 
(Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos namuose.

Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar 
kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis sau-
gaus bent 2 metrų atstumo.

Parama dalijama:
Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – š. m. balandžio 19, 21, 

22, 26 d. 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. balandžio 20, 27 d. 

16.30-18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. balandžio 23 d. 16.30-

18.30 val.

Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Aktuali informacija dėl traktorių techninės apžiūros
Informuojame, kad Lie-

tuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2020 m. gruo-
džio 22 d. įsakymu Nr. 3D-
870 „Dėl žemės ūkio minis-
tro 2002 m. gegužės 30 d. 
įsakymo Nr. 207 „Dėl trakto-
rių, savaeigių ir žemės ūkio 
mašinų bei jų priekabų tech-
ninės apžiūros tvarkos“ pa-
keitimo“, nustatyta, kad 
traktoriams, savaeigėms ir 
žemės ūkio mašinoms bei 
jų priekaboms (toliau – trak-
toriai), kuriems yra pasibai-
gusi arba pasibaigia techni-
nė apžiūra (TA) po 2020 m. 
lapkričio 4 d., techninės ap-
žiūros galiojimo laikas pra-
tęsiamas laikotarpiui, iki 
Lietuvos Respublikoje ga-
lios karantino režimas ir 2 
mėn. po jo.

Traktorių techninės apžiū-
ros pagal grafiką bus atlie-
kamos pasibaigus Lietuvos 
Respublikoje galiojančiam 
karantino režimui. 

Traktorius, kurių techninės 

apžiūros galiojimas baigėsi 
anksčiau nei 2020 m. lapkri-
čio 4 d., arba traktorius, ku-
riems prieš tai nebuvo atlikta 
techninė apžiūra, be galiojan-
čios techninės apžiūros eks-
ploatuoti draudžiama.

Smulkesnės informacijos teir-
autis Savivaldybės administra-
cijos Ūkio ir turto valdymo sky-
riaus vyriausiojo specialisto 
Dangirdo Lukoševičiaus, tel. (8 
313) 52 117, mob. 8 610 14 641, 
el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt

Traktorius, kurių TA galiojimas baigėsi anksčiau nei 2020 m. lapkričio 4 d., arba trakto-
rius, kuriems prieš tai nebuvo atlikta TA, be galiojančios techninės apžiūros eksploatuoti 
draudžiama/Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų sporto bazė jau pasiruošusi priimti 
aukšto meistriškumo sportininkus

Dar kovo pradžioje baigta 
Lietuvos sporto centro Drus-
kininkų sporto bazės prida-
vimo Valstybinei teritorijų 
planavimo ir statybos ins-
pekcijai procedūra, todėl šis 
kompleksas pagaliau yra pa-
sirengęs priimti aukšto meis-
triškumo sportininkus. 

Druskininkų sporto ba-
zės vadovas Arnas Argus-
tas džiaugiasi, kad pagaliau 
pabaigtos 12 metų truku-
sios statybos ir pavyko pri-
duoti objektą Valstybinei te-
ritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai. Jau pradedama 
vykdyti veiklą, laukiama at-
vykstančių treniruotis pro-
fesionalių sportininkų, ku-
rie čia turės puikias sąlygas 
ruoštis varžyboms. 

– Kada ir kokios veiklos bus 
pirmiausia vykdomos? 

– Veiklų čia bus galima vykdy-
ti tikrai daug ir pačių įvairiausių. 
Pirmieji norą surengti čia treni-
ruočių stovyklas pareiškė mūsų 
karatistai, jau rezervuojasi lai-
ką imtynininkai. Daug kas nori 
pas mus atvažiuoti, sportuoti ir 
ruoštis sėkmingiems startams. 
Kalbame su visų sporto šakų 

federacijomis, kurios tikrai yra 
išradingos ir planuoja pasinau-
doti mūsų paslaugomis. Kai ku-
rios federacijos ruošiasi nau-
doti mūsų bazę kaip pagrindinį 
treniruočių ir sporto stovyklų 
objektą. Manau, kad poreikis 
bus didelis, tad jau tampa aktu-
alus klausimas – kaip visus su-
talpinti.

– Profesionalūs sportinin-
kai čia treniruotis gali ir per 
karantiną? 

– Aukšto meistriškumo spor-

tininkų treniruotėms netaikomi 
karantino apribojimai. O Drus-
kininkuose įrengtas Lietuvos 
sporto centras jiems patrauklus 
dar ir dėl to, kad jis yra atokiau 
nuo miesto, miške, visas ap-
tvertas. Į centro teritoriją įeiti 
ir išeiti galima tik su leidimu. O 
dabar tarp sportininkų yra po-
puliarūs tie vadinamieji „burbu-
lai“ – turi būti uždara teritorija. 
Atvažiavę sportininkai treniruo-
jasi kiekvieną dieną, tikrinasi 
dėl COVID-19. Ir tokioje užda-
roje vietoje yra labai maža ti-

kimybė užsikrėsti, jei atvyksta 
sveiki sportininkai, čia treniruo-
jasi, gyvena ir niekur neišeina. 
Manau, kad mūsų centro lo-
kacija yra vienas iš didžiausių 
pliusų būtent šiuo sunkiu metu.

– Kurios erdvės jau visiš-
kai užbaigtos ir laukia spor-
tininkų? 

– Visos erdvės jau yra galuti-
nai įrengtos. Beliko baseino pa-
leidimo ir suderinimo darbai. 
Greitai mūsų viešbutyje pra-
dės veikti ir specialūs retinto 
oro kambariai, skirti sportinin-
kams, kurie ruošiasi aukštikal-
nėse rengiamoms varžyboms. 

Dar laukia stadionas. Žolė yra 
užsėta, reikia bent 2 metų, kad 
ji sudygtų. Manau, kad jau šios 
vasaros antroje pusėje ir stadi-
onas bus pilnai paruoštas.

– Analogiško objekto Lietu-
voje nėra, ar juo galės nau-
dotis ir druskininkiečiai?

– Lietuvos sporto centro Drus-
kininkų sporto bazė pirmiausia 
skirta Lietuvos sportininkų ren-
gimui, čia bus rengiamos įvai-
rios šalies ir tarptautinės varžy-
bos. Tačiau šiame centre bus 
vykdomos ne tik aukštojo meis-
triškumo, bet ir kai kurios Drus-
kininkų savivaldybės socialinės 
programos, pavyzdžiui, bus ga-
lima mokyti vaikus plaukti. 

Šiuo metu kalbamės su Drus-
kininkų savivaldybės vadovais, 
norime išsiaiškinti, koks mies-
te yra mūsų paslaugų poreikis. 
Vėliau visi kartu  nuspręsime, 
ką galime pasiūlyti Druskinin-
kų sporto centro vaikams ir vi-
siems druskininkiečiams.

– O pirmasis didžiausias 
renginys, kuris laukia nau-
jojo centro, yra Pasaulio lie-
tuvių žaidynės, planuotos 
šiemet ir dėl pandemijos nu-
keltos kitiems metams? 

– Mes irgi labai norėjome, kad 
šios žaidynės būtų organizuo-
tos, tik pridavus objektą. Iš vie-
nos pusės, šiek tiek nusivylė-
me, kad jos buvo nukeltos, iš 
kitos pusės – džiaugiamės, nes 

turėsime laiko tinkamai pasi-
ruošti, sustyguoti darbus. Juk 
mūsų kompleksas – vis dėlto 
didelis objektas, čia dirba nauja 
žmonių komanda. Visiems rei-
kia įdirbio. Bet esu tikras, kad 
mes būsime tinkamai pasiruo-
šę 2022-iems metams. Duok 
Dieve, kad tiktai nebūtų šitos 
pandemijos, ir iš viso pasaulio 
suvažiavę lietuviai pamatytų, 
koks nuostabus sporto objek-
tas yra puikiame Druskininkų 
kurorte.

Druskininkų sporto bazė-
je įrengtas futbolo (natūra-
lios vejos, pilnų išmatavimų) ir 
lengvosios atletikos (su visais 
sektoriais) stadionas su deng-
tomis tribūnomis ir 1500 sėdi-
mųjų vietų žiūrovams. Stadio-
nas turi potribūnines patalpas, 
kurios vienintelės kol kas liko 
nepriduotos – jų pridavimo 
procedūrą numatoma inicijuo-
ti artimiausiu metu. Yra dirb-
tinos žolės-dangos futbolo 
stadionas (70x55 m), disko ir 
kūjo metimo treniruočių sek-
torius su natūralia veja, aštuo-
nių takų 25 m ilgio baseinas, 
kuriame įrengta 100 staciona-
rių vietų žiūrovams, dvi krep-
šinio salės su 500 vietų žiūro-
vams, dvikovinių sporto šakų 
universali sporto salė, bokso 
salė su mini ringu ir bokso in-
ventoriumi; treniruoklių salė, 
pritaikyta įvairioms sporto ša-
koms, 80 vietų apgyvendini-
mo patalpos.

Druskininkų sporto bazės sta-
tyba prasidėjo 2008 m. Kai 
2019 m. spalio 1 d. buvo likvi-
duotas Kūno kultūros ir sporto 
departamentas, nebaigta cen-
tro statyba perduota Lietuvos 
sporto centrui.

Į sporto bazę investuota dau-
giau nei 30 mln. Eur. Statyba 
buvo finansuojama Valstybės 
investicijų programos lėšomis. 
Dėl lėšų trūkumo finansavimas 
užtruko daugiau nei 12 m., ta-
čiau per šį laikotarpį objektas 
nepabrango.

Parengė Laima Rekevičienė

Lietuvos sporto centro Druskininkų sporto bazė jau  pasirengusi priimti aukšto meistriškumo sportininkus/Organizatorių ir Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkų sporto bazės vadovas A. Argustas ir jo pavaduotojas J. Matulevičius/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkų ligoninė prisijungė prie projekto, skatinančio šalies 
gydymo įstaigų partnerystę

Nuo 2020 sausio iki 2021 
balandžio Lietuvoje buvo 
vykdomas Europos Komisi-
jos finansuojamas bando-
masis (pilotinis) projektas, 
skirtas paskatinti šalies gy-
dymo įstaigų partnerystę, 
taikant pažangius bendra-
darbiavimo modelius. Drus-
kininkų ligoninė taip pat pri-
sijungė prie šio projekto 
– kad visos Vilniaus regio-
no gydymo įstaigos siek-
tų bendro tikslo, teikdamos 
sveikatos priežiūros pas-
laugas savo pacientams, 
dalintųsi gerąja patirtimi ir 
iškylančiais iššūkiais. 

„Šis projektas sustiprino 
Druskininkų ligoninės ryšius 
su kitomis mūsų regiono gy-
dymo įstaigomis. Sėkmin-
gas dialogo kūrimas ir tarpu-
savio susiklausymas nulemia 
geresnius rezultatus, kuriuos 
pirmiausia pajaučia mūsų pa-
cientai. Ypatingai bendradar-
biavimo svarba išryškėjo CO-
VID-19 pandemijos kontekste. 
Akivaizdu, kad ateityje bus dar 
svarbiau dirbti, surėmus pe-
čius, valdant pacientų srau-
tus, teikiant specializuotas 
sveikatos priežiūros paslau-
gas“, – sakė Druskininkų ligo- E. Raulušaitienė: „Šis projektas sustiprino Druskininkų ligoninės ryšius su kitomis mūsų 

regiono gydymo įstaigomis“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Sėkmingas dialogo kūrimas ir tarpusavio susiklausymas nulemia geresnius rezultatus, 
kuriuos pirmiausia pajaučia pacientai/Asociatyvi nuotrauka

Būsimieji medikai praktikai renkasi Druskininkų ligoninę
Vis daugiau būsimųjų medi-

kų renkasi Druskininkų ligo-
ninę savo praktinių įgūdžių 
tobulinimui. VšĮ Druskininkų 
ligoninė yra Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto ir 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto internatūros bei 
podiplominio gydytojų ren-
gimo (rezidentūros), taip pat 
– slaugos krypties kolegijų 
studentų bazė jų profesinei 
praktikai.

Druskininkų ligoninės direk-
torė Evelina Raulušaitienė 
pažymi, kad įstaiga yra dau-
giaprofilinė, o tai reiškia, kad 
jauniems medikams yra su-
darytos visos sąlygos sem-
tis praktinių įgūdžių, gilintis į 
atskiras medicinos sritis, įgy-
ti tikros klinikinės praktikos. 
„Džiaugiamės, kad būsimieji 
medikai noriai renkasi Druski-
ninkų ligoninę savo praktikai ir 
tikimės, kad po studijų jie su-
grįš pas mus dirbti“, – sakė E. 
Raulušaitienė. 

2020 m. Druskininkų ligoninė-
je internatūrą atliko 3 būsimie-
ji medikai, sulaukta 48 prakti-
kantų, studijuojančių mediciną 
LSMU, VU, Vilniaus bei Aly-
taus kolegijose ir kitose ugdy-
mo įstaigose. 

Čia dirbantys medikai padeda 
studentams įgyti realios ligoni-
nės darbo patirties, supažindi-
na su kiekvienos dienos dia-
gnostiniu ir gydomuoju procesu, 
pačiais pagrindiniais praktiniais 

aspektais, kurie papildo teori-
nes žinias, gautas universite-
tų ar kolegijų auditorijose. La-
bai svarbu, kai studentai turi 
galimybę teorija pritaikyti prak-
tiškai ir matyti realų rezultatą – 
sveikstantį pacientą.

Klinikinės medicinos praktika 
(internatūra) – tai kombinuota 
praktika, per kurią reikia dirbti 
skirtinguose skyriuose – chirur-
gijos ir traumatologijos, vidaus 
ligų, vaikų ligų, priėmime ir rea-
nimacijoje.

Šiuo metu Druskininkų li-
goninėje internatūros prak-
tiką atlieka trys Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakulteto 
studentės: Živilė Graužytė – 
internatūros studijų, neurolo-
gijos; Morta Mažeikaitė ir Mo-

nika Šiukšterytė – chirurgijos 
ir traumatologijos internatūros 
praktiką.

Praktikantai turi įgyti pagrin-
dinių įgūdžių – mokėti įvertin-
ti paciento būklę, surinkti visą 
reikalingą informaciją, apklau-
siant pacientą, apgalvoti rei-
kalingus tyrimus, mokėti juos 
įvertinti, žinoti, koks gydymas 
yra tinkamas, atlikti nesudėtin-
gas procedūras – paimti kraują, 
įvesti kateterius, zondus, susiū-
ti žaizdas ir panašiai.

Būsimi medikai savo praktikai 
noriai renkasi nedidelę Drus-
kininkų kurorto ligoninę. Dau-
gelis studentų pažymi, jog ne-
didelė ligoninė – pranašesnė, 
nes čia sulaukia daugiau dė-
mesio, mažiau tuo pat metu 
besipraktikuojančiųjų, tad len-
gviau įgyti papildomų įgūdžių. 

Ligoninė pastaruoju metu 
sulaukia užklausų ir iš kitų 
mokslo įstaigų studentų apie 
galimybes atlikti praktiką. Lie-
tuvos sporto universiteto stu-
dentai domisi ergoterapijos, 
kineziterapijos praktikos gali-
mybėmis. 

Daugelis atlikusiųjų praktiką 
pažymi, kad mažesnių miestų 
ligoninėse praktikantams ski-
riamas didesnis dėmesys, stu-
dentai įgauna daugiau prakti-
kinės patirties, požiūris į juos 
yra palankesnis. Todėl jie dali-
jasi šiais įspūdžiais su kolego-
mis, kurie vėliau mielai renkasi 
ir Druskininkų ligoninę.

Šiuo metu Druskininkų ligoninėje internatūros praktiką atlieka trys Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentės/Druskininkų li-
goninės archyvo nuotrauka

ninės direktorė Evelina Raulu-
šaitienė. 

Projekto metu įstaigos, sava-
noriškai apsisprendusios jame 
dalyvauti, suformavo regiono 
bendradarbiavimo tarybą, iš-
kėlė aktualiausių bendradar-
biavimo sričių proritetus bei 
atvejus regione. Išgryninus 
bendradarbiavimo sritis, buvo 
nustatyti dalyvių tikslai, už-
daviniai ir siekiami rezultatai, 
apibrėžiami procesai ir pagal 
juos įgyvendinamas projek-

tas. Paskutinis dalyvių žings-
nis – užfiksuotos išmoktos pa-
mokos, įvardintos kylančios 
kliūtys ir pasiūlyti tolimesni 
žingsniai atsakingoms institu-
cijoms, kad būtų stiprinimas 
ligoninių bendradarbiavimas 
regione ir visoje Lietuvoje. 

Pilotiniai projektai vyko vi-
suose penkiuose Lietuvos re-
gionuose.

Druskininkų ligoninės 
informacija

„Nusprendėme pasirinkti 
Druskininkų ligoninę dėl kele-
to priežasčių. Visų pirma, labai 
norėjome pakeisti aplinką, ka-
dangi metus teko sėdėti vienoje 
vietoje – pastaruoju laikotarpiu 
mokėmės nuotoliniu būdu. Visų 
antra, girdėjome gerų atsiliepi-
mų apie Druskininkų ligoninės 
Chirurgijos skyrių iš vyresnių 

kolegų, jau atlikusių praktiką 
šiame skyriuje. Aišku, atvyko-
me čia ir dėl paties miesto. Vi-
sada smagu patirti kitokį mies-
to pulsą – čia tempas lėtesnis, 
žmonės draugiški ir paslaugūs. 
Yra tiek daug žalių erdvių, o tai 
visada labai džiugina didmies-
čio gyventoją. Taigi gryno oro 
kiekiu nesiskundžiame. 

Praktikai įpusėjus, jau jaučia-
mės tikrai daug ko išmokusios 
– nuo, atrodo, paprastų perri-
šimų, siūlių išėmimų iki tokių 
rimtų dalykų, kaip asistuoti en-
doprotezavimo, išvaržų ar lapa-
roskopinėse operacijose. Mus 
maloniai nustebino labai šil-
tas priėmimas į kolektyvą! Visi 
iki vieno labai noriai pasakoja 

savo patirtis, dalijasi žiniomis. 
Kai bendraujame su tokiais už-
sidegusiais darbu specialistais, 
noromis nenoromis ir pačios 
pradedame daugiau domėtis, 
klausti ir stengiamės išmok-
ti kuo daugiau. Mums atrodo, 
kad čia yra puiki terpė prakti-
kuotis ne tik studentams, bet 
ir atvykti dirbti, kadangi į sky-

rių patenka įvairių pacientų, su-
siduriama su plačiu ligų spek-
tru“, – Druskininkų ligoninėje 
patirtais įspūdžiais dalijosi Mo-
nika Šiukšterytė ir Morta Ma-
žeikaitė, 6 kurso VU MF medi-
cinos studentės.

Druskininkų ligoninės 
informacija

Kodėl studentai internatūros praktikai pasirinko Druskininkų ligoninę ir ko čia išmoko?
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VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ skelbia, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti tur-
to, viešąjį aukcioną. Parduodami baldai, kompiuterinė, buitinė technika, sidabriniai 925° juvely-
riniai gaminiai, kitas turtas.

Aukcionas vyks 2021 m. balandžio 30 d. 10.00 val.: 
M. K. Čiurlionio g. 65. Druskininkai; Žirmūnų g. 70, Vilnius.
Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto pirmajame aukcione, kiti aukcionai vyks 2020-05-

07, 2020-05-21, 10.00 val. anksčiau nurodytais adresais.
Aukcionai nemokami. Atsiskaitymas už įgytą turtą – banko pavedimu per tris darbo dienas nuo 

įvykusio aukciono datos.
Parduodamo turto sąrašas, kita informacija – interneto svetainėje www.lpr.lt
Informacija teikiama telefonu +370 (313) 55293, +370 650 43041, el. paštu info@lpr.lt

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir 
kviečia prisijungti prie laiptinių valymo 

komandos! 
Reikalavimai: vairuotojo teisės, 

darbštumas, noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki 

mokesčių po bandomojo laikotarpio.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinė 
mini 30-ąsias įkūrimo metines

Balandžio 17 dieną Kraš-
to apsaugos savanorių pajė-
gų Dainavos apygardos 1-oji 
rinktinė minės 30-ąsias įkūri-
mo metines. 

Tuometė Alytaus savanorių 
rinktinė pradėjo kurtis prieš 
tris dešimtmečius okupaci-
jos sąlygomis – 1991-ųjų sau-
sio įvykiai paskatino neabe-
jingus piliečius savanoriškai 
stoti į Tėvynės gynėjų gretas. 
Rinkosi žmonės, buvo suda-
romi pirmieji savanorių sąra-
šai, siunčiami autobusai su 
žmonėmis į Vilnių prie Parla-
mento ir Televizijos bokšto. 
Tai padėjo išsaugoti pirmuo-
sius žingsnius žengusią Lie-
tuvos valstybę.

Trisdešimties metų laikotarpis 
– ilgas nueitas kelias, per kurį 
kariai savanoriai vykdė ir tebe-
vykdo plataus spektro užduotis: 
dalyvavo tarptautinėse opera-
cijose Balkanuose, Afganista-
ne, pastaraisiais metais – Ma-
lio Respublikoje, prisideda prie 
mokymo misijos Ukrainoje, da-
lyvauja įvairiuose tarptautiniuo-
se mokymuose ir pratybose 
Lietuvoje ir už jos ribų, bendro-
se pratybose su Valstybinės 
sienos apsaugos bei Priešgais-
rine gelbėjimo tarnybomis. Pri-
reikus, jie teikia pagalbą insti-
tucijoms, vykdant taikos meto 
užduotis. Ypač sėkmingai ka-
riai buvo pasitelkti padėti Naci-
onaliniam visuomenės sveika-
tos centrui ir Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai, siekiant su-
valdyti pandemiją. Esame pa-
vyzdys visuomenei, dalyvau-
jame įvairiuose patriotiniuose 
renginiuose, stengiamės išlai-
kyti ir puoselėti tradicijas, Lie-
tuvos kariuomenės vertybes, 
istorinę atmintį, švietimo insti-
tucijoms ir jaunimo organizaci-
joms padedame ugdyti pilietiš-
ką jaunąją kartą.

Šiandien Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Dainavos apy-
gardos 1-oji rinktinė yra svar-
bi Savanorių pajėgų ir Lietuvos 
kariuomenės sudėtinė dalis, 
demonstruojanti profesionalu-
mą ir kovinę parengtį, pasiren-
gusi kartu su Lietuvos kariuo-

menės padaliniais bei NATO 
sąjungininkais vykdyti teritori-
nę gynybą, reikšmingai priside-
danti prie Lietuvos tarptautinių 
operacijų, skleidžianti pilietiš-
kumo ir patriotizmo vertybes. 
Kariai savanoriai yra pasiren-
gę, prireikus, paremti civilines 
institucijas ekstremalių situaci-
jų atvejais ir atiduoti visas jėgas 
už Lietuvą.

KASP Dainavos apygardos 
1-oji rinktinė yra viena iš šešių 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų rinktinių visoje Lietuvoje. 
Ją sudaro rinktinės štabas, de-
šimt pėstininkų kuopų bei Šta-
bo ir aptarnavimo kuopa. Rink-

tinės kuopos išsidėstę Alytaus 
miesto, Varėnos, Lazdijų, Drus-
kininkų, Marijampolės, Vilkaviš-
kio, Kalvarijos savivaldybių teri-
torijose.

Dėkojame gerbiamiems sava-
noriams kūrėjams, buvusiems 
ir šiuo metu tarnaujantiems ka-
riams savanoriams, kovoto-
jams už Lietuvos laisvę! Ačiū 
Jums už pasiaukojančią tarny-
bą Tėvynės labui ir sveikiname 
su KASP Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės 30-ies metų 
sukaktimi!

KASP Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės informacija

KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Druskininkų kuopos kariai atlieka parodomą-
ją defile programą visuomenei Alytuje, 2018 m./KASP 1-osios rinktinės archyvo nuotrauka

KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai vertinamųjų lauko taktikos pratybų 
„Plėšrus Vanagas 2019“ metu/KASP 1-osios rinktinės archyvo nuotrauka

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ 
BANDYMŲ IR REMONTO DRUSKININKŲ MIESTE

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą klientams, UAB „Litesko“ fi-
lialas „Druskininkų šiluma“ kasmet vykdo šilumos trasų patikras ir jų hidraulinius bandymus.

Informuojame, kad š. m. balandžio 27-28 dienomis bus atliekami Druskininkų miesto šilu-
mos trasų hidrauliniai bandymai. Hidraulinių bandymų metu laikinai bus nutraukiamas karšto 
vandens tiekimas. 

Hidraulinių bandymų metu pažeistų tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas 
tiekti kaip įmanoma greičiau – atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo 
laiką konkretiems namams bus informuoti jų prižiūrėtojai. 

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų!

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, 
kad 2021 m. gegužės 4 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 
posėdis, kuriame bus svarstomas pastato, Druskininkų m., Taikos g. 6, nekilnoja-
mojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas.

Su projektu galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/41307f000473

Superkame visų markių automobilius! Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių 
įvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Įvairios krovinių transportavimo paslaugos, trinkelių ir kitų betoninių elementų 
pristatymas, statybinių atliekų išvežimas, savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir 

kitos technikos nuoma. Tel. 8 605 05407
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Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 

nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Tamulevičienę. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Mirus mylimam vyrui, 
Onutę Valentienę nuoširdžiai užjaučia Kapčiamiesčio 

etnografinio ansamblio „Atgaiva“ kolektyvas.

... be galo baisu žmogų tartum saulę danguj prarast.
( Just. Marcinkevičius)

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Ramūną Apalainį.

Druskininkų teniso klubo kolegos
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Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Miliauskienę 
dėl mylimos dukrytės Daivos mirties.

Bendrijos „Kaštonas“ gyventojai

Jūs likote tarsi kažko netekę, o juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę ir atsitieskite skausme. 

Nuoširdžiai užjaučiame Julių Volungevičių, 
mirus mylimam sūnui Vidui. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Žmogus – tik žemės svečias, ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Vilių Lukoševičių su šeima.

DNSB „Tauras“ gyventojai

Amžinybėn palydėjus

Gana ilgą gyvenimo ke-
lią nuėjęs, balandžio 3 die-
ną mus paliko leipalingietis, 
sporto pasaulyje gerai žino-
mas jaunųjų sportininkų ug-
dytojas Eugenijus Šimans-
kas. Eugenijus gimė 1942 
m. rugsėjo 26 d., Leipalin-
gyje. Mokėsi miestelio vidu-
rinėje mokykloje, o ją bai-
gęs, įstojo į tuometį Kauno 
kūno kultūros institutą. Deja, 
spėjo pabaigti tik pirmą kur-
są, nes buvo pašauktas tar-
nauti sovietinėje armijoje, 
ten praleido tris metus. 1967 
m., pabaigęs tarnybą, pradė-
jo dirbti Lazdijų rajono savi-
valdybės sporto skyriuje ins-

truktoriumi. Po metų perėjo 
dirbti į Leipalingio vidurinę 
mokyklą mokytoju. Vėliau, 

rajone įsteigus vaikų spor-
to mokyklą, dirbo treneriu. 
Čia darbavosi iki 1974 metų 
pabaigos, kol išvyko į Vilnių 
ir tapo antruoju treneriu mo-
terų meistrų komandoje „Ki-
birkštis“. Pasiligojus tėvams, 
sugrįžo į Lazdijus, įsidarbi-
no vaikų ir jaunių sporto mo-
kykloje treneriu. Mirus tėvui, 
parvyko į Leipalingį, darba-
vosi kolūkyje metodistu. 

Šviesus Eugenijaus Ši-
mansko atminimas neišblės 
iš jį pažinojusių, su juo ben-
dravusių žmonių atminties. 

Mielas Eugenijau, ilsėkis 
ramybėje! Tebūna Tau lengva 
gimtojo Leipalingio žemė!

Draugai ir kaimynai

Eugenijus Šimanskas
1942-2021

Mes kiekvienas didelis 
kaip lašas,

o visi – su saule artimi.
Niekada žmogus nebuvo 

mažas,
jeigu jis tik buvo savimi. 

(J. Marcinkevičius)

Po sunkios ligos Anapus 
išėjo Joana Stulgienė, vo-
kiečių kalbos mokytoja, daug 
metų dirbusi Druskininkų  
mokyklose. Mokytoja Joana 
Stulgienė gimė 1935 m. lie-
pos 18 d. Šakių rajone, Bui-
žių kaime. 1958 m. pabaigė 
tuometį Vilniaus pedagoginį 
institutą, kuriame įgijo vokie-
čių kalbos mokytojos kvalifi-
kaciją. Kelerius metus dirbo 
Žeimių vidurinėje mokykloje.

1960 m. atvyko į Druskinin-
kus, čia ir pasiliko. Mokytoja 
Joana pradėjo dirbti Drus-
kininkų mokykloje-interna-
te. 1964 m. ji buvo perkelta į 
vakarinę mokyklą mokytojos 
pareigoms – dėstyti vokiečių 
kalbą. 1970 m. mokytoja Jo-
ana Stulgienė pradėjo dirb-
ti I-oje vidurinėje mokyklo-

je, atsiradus 3-ajai vidurinei 
mokyklai, Joana Stulgienė 
dirbo darbų mokytoja. Kaip 
pati pasakojo, nuo jaunų die-
nų viską darė savo rankomis 
– mėgo dirbti sode, mezgė, 
nėrė, jos rankdarbiai džiugi-
no gimines ir draugus. Savo 
sukurtus darbus mokytoja ne 
kartą eksponavo parodose. 

Nuo 2006 m. Joana Stul-
gienė aktyviai dalyvavo „At-
gimimo“ mokyklos mokytojų 

senjorų klubo „Bičiuliai“ vei-
kloje. Sulaukusi garbaus am-
žiaus, ji turėjo mažiau gali-
mybių keliauti su kolegomis į 
teatrą, gamtą, mokyklos ren-
ginius, bet mėgo susitikti ir 
bendrauti su kolegomis. 

Atminty išliks mokytojos 
Joanos optimizmas. Visą gy-
venimą ji mėgo skaityti, do-
mėjosi miesto aktualijomis, 
sprendė kryžiažodžius, turė-
jo savo nuomonę įvairiais gy-
venimo klausimais. 

Sudie, miela Joana, lieki 
mūsų prisiminimuose besi-
šypsanti, geranoriška ir besi-
džiaugianti gyvenimu...

Mokytoja Joana Stulgienė 
palaidota naujose Ratnyčios 
kapinėse.

Nuoširdžiai  užjaučiame mo-
kytojos Joanos gimines ir arti-
muosius. Telydi Jus dvasios 
stiprybė šią netekties valandą!

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos bendruomenė ir 

mokytojų senjorų klubas 
„Bičiuliai“

JOANA STULGIENĖ
1935-2020

Neišsakyti žodžiai, nebaigti darbai ir neišvaikščioti keliai...
Svajonės auga žvakių liepsnose ir slepias ašara lelijų žieduose...

Netikėtai mirus Janinai Šuopienei, 
nuoširdžiai užjaučiame Juozą Šuopį. 

Buvę bendradarbiai

Nuoširdžiai užjaučiame Algį Markelionį, 
mirus mylimam Tėveliui. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą!

UAB „Drusta“ bendradarbiai

Mirus Helenai Jacevič, 
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Sergejų ir sūnų Pavelą.

L. ir V. Dambrauskai 

Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai.
O, mylimas pavasari,manęs jau neberasi... 

(S. Nėris)

Mirus Danguolei Česnulevičienei, 
nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame jos šeimai 

ir artimiesiems.

DNSB ,,Viečiūnai“ ir DNSB ,,Vijoklis“ gyventojai

Esame bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime 
palengvinti praradimo skausmą. 

Dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Almą Navickienę, jos šeimą 

bei artimuosius.

Karių reabilitacijos centro personalas

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
Savo polėkį žemėj baigiau... 

(K. Genys)

Į Amžinybę išėjus Antanui Baranauskui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius .

DNSB ,,Viečiūnai“ ir DNSB ,,Vijoklis“

Nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Koženevskienę 
ir artimuosius, į paskutinę kelionę išlydėjus brangią Mamą. 
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 

valandą!

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos kolektyvas 
liūdi kartu su Jumis

Per žemę mes praeinam tik vienąsyk, tai būkime tvirti!
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,tas nesutirps mirty. 

(V. Mačernis)

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Šuopį dėl mylimos žmonos 
Janinos mirties.

Dainavos 1-osios g. kaimynai

Kapų tyla ir juoda žemė amžinam poilsiui priglaudė mylimą žmogų... 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame 
Gražiną Auguvienę, mirus mylimam broliui.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys

Mirus Vidui Volungevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo tėvą Julių ir seserį Zitą.

LPKTS Druskininkų filialo tremtiniai
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Sekmadienis
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

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.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Apolo 13.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 „Kung fu panda“.

07:40 „Farai“. 
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 „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 „Ledynmetis. Eros pabaiga“.
21:20 „Roboto vaikas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Roboto vaikas“.
23:40 „Pajūrio šlaistūnas“.

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 penktadienis. 
21:00 Vagių karalius.
23:10 Niko.

06.00 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: 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. 

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „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 „Akloji zona“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Skolų išieškotojas 2.
23:35 Misionierius.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:55 Išpažinimai. 
07:25 Dainų dainelės akimirkos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Laukinė gyvūnija. 
12:45 Amerika iš paukščio skrydžio.
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 Dainuok su manim! 
22:40 Tėčio armija.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 

08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?
12:00 Nepaliesta Korėja.
13:45 Puaro. 
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
22:15 Elžbieta.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
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 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo. 
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
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 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.30 Laisvės TV valanda. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 

06:35 „Kung fu panda“.
07:00 „Bakuganas“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda“.

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 is-

torijos“.
12:00 „Laukinė Japonija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
13:00 „Kria-kria-keriai“.
14:50 „Šuns kailyje“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Gaujų karai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Gaujų karai“. 
22:40 „Kafarnaumas“. 

06:10 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Bakuganas“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda“.

08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žiurkių lenktynės“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
14:35 „KODAS L.O.B.I.A.I“.
15:25 „Princesė nuotaka“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „KODAS L.O.B.I.A.I“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Burbulas. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:30 Rembo.

06:50 „Stivenas Visata“.
07:20 „Bunikula“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir Džeris. 
12:05 Margi, pirmyn.
14:05 Policijos akademija.
15:50 Nuogas ginklas.
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Žvėrelių maištas.
21:20 Striksės.
23:10 Vyras už pinigus. 

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 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Sąskaitininkas.
01:00 „Strėlė“.
01:50 Kultūristai.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas. 

09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
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. 

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Augintinių talentų 

šou“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Neatrasta Rusija“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „Šnipų karai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 10 000 metų prieš Kristų.
00:15 Gatvių kovotojas.
02:15 Skolų išieškotojas 2.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 STIHL Savickas 

Classic 2020. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų pasaulio taurė 2020. 
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Neatrasta Rusija“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „Šnipų karai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Gyvi numirėliai“.
00:40 10 000 metų prieš Kristų.
02:35 Gatvių kovotojas.

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 Inovacijų DNR. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija.
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. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Bunikula“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai.
10:50 Mis slaptoji agentė 2.
13:05 Prezidento duktė.
15:15 Prieš pakratant kojas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:55 Kultūristai.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė 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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.

lt“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Paskutinis raganų medžioto-

jas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Paskutinis raganų medžioto-

jas“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Kobra 11“.
03:00 „Mažieji genijai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „X mutantai“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

2021.04.20 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

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.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
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.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
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.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“ 
10:35 „PREMJERA Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Apalūza.
23:20 „Mirtinas ginklas“.
00:20 „Legendų biuras“.
01:25 „Gyvi numirėliai“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:00 „Iškvietimas“.
03:45 „FTB“.

06:20 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 Aktualijų laida „Karštai su tv3.

lt“. 
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 „Komando“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Komando“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:50 „Kobra 11“.
01:50 „X mutantai“.
02:40 „Mažieji genijai“.
03:10 „Skubi pagalba“.
04:00 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

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 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 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.
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2021.04.21 d.
 Trečiadienis

2021.04.22 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
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. 
21:00 Dienos tema.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Klanas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Langas į valdžią. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
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 (Pra)rasta karta.
20:30 Panorama.
21:30 Širdyje lietuvis. 
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. 
Maskuotės meistrai“.

06:45 „Ančiukų istorijos“.
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 „Pirmas nužudymas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Pirmas nužudymas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Pirmas nužudymas“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Kobra 11“.
02:00 „X mutantai“.
02:55 „Mažieji genijai“.
03:20 „Skubi pagalba“.
04:15 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“. 06:20 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:45 „Ančiukų istorijos“.
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 „Nesunaikinami 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nesunaikinami 2“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Kobra 11“.
01:50 „X mutantai“.
02:45 „Mažieji genijai“.
03:10 „Naktinė pamaina“.
04:00 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

06:15 „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 Piktas vairuotojas.
00:35 „Strėlė“. 
01:30 Sąskaitininkas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Kalnietis“.

06:25 „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 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Devyni jardai.
00:35 „Strėlė“.
01:30 Piktas vairuotojas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.

06:25 „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 Žudikų kodas.
00:25 „Strėlė“.
01:20 Devyni jardai.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. 
05:00 RETROSPEKTYVA. 

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laisvės TV valanda.
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 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 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“. 
04.50 „Reali mistika“.

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“. 05.30 Nauja diena. 

06.30 Deutsche Welle pri-
stato: Keliautojo dienoraštis. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
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“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „PREMJERA Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Griaustinio dienos.
23:10 Apalūza.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „CSI. Majamis“.
02:35 „Iškvietimas“.
03:20 „FTB“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Kita miesto pusė.
22:45 Griaustinio dienos.
00:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:20 „CSI. Majamis“.
02:10 „Iškvietimas“.

06:25 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.

RENGINIAI IR PARODOS
Druskininkų miesto muziejus ir Galerija laukia lankytojų! Visų sau-

gumui, rekomenduojama įsigyti e-bilietą Druskininkų miesto muzie-
jaus svetainėje https://bilietai.druskininkumuziejus.lt/ 

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) iki balandžio 
28 d. veiks paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“

Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) iki 
balandžio 21 d. veiks Druskininkų vitražo simpoziumo „Čiurlionio at-
spindžiai“ 2015-2020 m. sukurtų vitražų projektų paroda

Balandžio 15 d. 15.00 val. – virtualus renginys„Ale buvo dzie-
nos...“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Renginys vyks 
„Zoom“ platformoje. Plačiau – Druskininkų miesto muziejaus ir Gale-
rijos „Facebook“ paskyroje

Iki balandžio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ veiks Palangos kū-
rybinės grupės „Mostas“ paroda „Žemaitijos dvasia“

Nuo trečiadienio iki sekmadienio NEMOKAMAI galima apsilan-
kyti informaciniame centre „Girios aidas“ 

A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parke veikia medžio skulptūrų eks-
pozicija

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) eksponuoja-
ma Broniaus Rutkausko tapybos paroda „Paslaptis. Iliuzija ir realybė

Iki gegužės 2 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiur-
lionio g. 35, Druskininkai) veiks pastelių paroda „Algimantas Švėgžda 
(1941-1996)“, skirta paminėti 80-ąsias jo gimimo metines 

03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

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“.

13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Naktinė komanda.
22:55 Kita miesto pusė.
00:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:05 „CSI. Majamis“.
01:55 „Iškvietimas“.
02:35 „FTB“.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

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

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas 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

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!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur/100g) 
gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

Superkame benzininius automobilius 
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770

Greitai ir kokybiškai 
išpjauname medžius 

– tiek gyvenamo-
siose teritorijose, 
tiek sunkiai priei-

namose vietose bei 
kapinėse. 

Tel. 8 627 49416

Parduodamas 22 arų namų valdos 
sklypas naujai kuriamoje naujų namų 

gyvenvietėje Viečiūnuose. 
Kaina — 17 500 Eur, derinama. 

Tel. 8 624 69222

UAB „Akvavita“ ieško 
operatoriaus ir 

mechaniko.
Gyvenimo aprašymus 

siųsti el. p. 
info@akvavita.lt

Darbo užmokestis į 
rankas – nuo 600 Eur!

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

Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuo-
tojų darbui (vežant šaldytuvus, tentus, puspriekabes) 

reisams: Lietuva-Italija-Lietuva. Lietuva–Italija–Rusija. 
Darbas Europoje (kadencijomis). 
Kontaktinis tel. +370 622 22333

Druskininkų 
savivaldybės 
paslaugų ūkis 

parduoda malkas. 

Tel. (8 313) 58024

Transporto įmonei 
reikalingas tolimųjų 

reisų vairuotojas 
(CE kategorijos). 
Reisai Lietuva-
Lenkija-Lietuva. 

Savaitgaliai 
namuose. 

Tel. 8 656 29324 ir 
8 685 35335

Sausio 13-osios brolijos narius, kurie 1991 m. 
sausio 13-ąją dalyvavo TV bokšto gynime, maloniai 
prašome paskambinti tel. 8 618 53926 dėl sąrašų 
atnaujinimo.

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios li-
gos, šalinamos karpos, opos ir randai.

Raukšlių ir randų gydymas, užpildų leidimas, apgamų, ta-
tuiruočių, išsiplėtusių kraujagyslių apžiūra (šalinimas).

Kontaktai: Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 
685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji!

Nelaukite eilėje Druskininkuose! Atvykite pas mus!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis
Leipalingio pl. 50, Leipalingio k., Druskininkų sav. (šalia „Baltic 

Petroleum“ degalinės)
Tel. +370 698 12218

ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, 
VISI SKARDINIMO DARBAI.

Tel. +370 610 72180

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų valymas 
Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277

Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir 
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties 

apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.

Užsukite į Romos Pankevičienės 
cukrainę (Vytauto g. 15), 

tel. 52618

R. Pankevičienės įmonei reikalingas vairuotojas. 
Tel. 8 686 43950

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

Kviečiame pasimėgauti veido ir 
kūno grožio procedūromis, atpa-

laiduojančia Negyvosios jūros 
vandens terapija bei masažais.

Viešbutis „Pušynas“, 
Taikos g. 6, tel. +370 (313) 56666

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško šaltkalvio-
suvirintojo dirbti pilnu etatu. Taip pat ieškome mechani-
zatoriaus dirbti pilnu etatu (būtinos traktorininko teisės) 
bei žolės pjovėjų. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 

tel. (8 313) 51405 arba el. p. info@dku.lt
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Asmeniniai skelbimai
ha vandens telkinys. Yra leidimas 
žvejoti žymėtais tinklais. Geras 
privažiavimas. Teirautis tel. 8 621 
23683

Parduodamas 5,4 ha žemės ūkio 
paskirties sklypas prieš Krivonių 
kaimą. Kaina – 16 500 Eur.  
Tel. 8 663 63039

Parduodami sklypai Neravuose, 
šalia pagrindinio kelio.  
Tel. 8 623 57433

Parduodamas sodas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Smiltelė“: 6, 75 
arų žemės sklypas, sodo pastatas 
– 31, 18 kv. m, gera vieta, patogus 
privažiavimas. Tel. 8 672 77324

Parduodamas 2, 57 ha žemės 
sklypas ( iš jų – 0,18 ha miškas) 
Utiekos kaime, netoli Druskinin-
kų. Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina – 7500 Eur. Kontaktinis tel. 
8 686 64303

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai M. K. Čiurlionio g., šalia miš-
ko. Atlikti geodeziniai matavimai, 
yra elektra, miesto komunikaci-
jos. Tel. 8 602 10802

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

Pirkčiau butą, galėčiau mokėti 
apie 30 tūkst. Eur, bendrabučio 
tipo name nesiūlyti.  
Tel. 8 607 57121

Nuoma

Ilgalaikei nuomai Vilniuje išnuo-
mojamas 3 kambarių butas: Ko-
narskio g., trijų butų name su 9 
arų kiemu, pirmame aukšte – 70 
kv. m, įrengtas, šildymas – centri-

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas 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); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario butas 
(17 kv. m) Gardino g.  
Tel. 8 648 42980

Parduoda 2 kambarių, 38 kv. m 
butą Gardino g.: vienas kamba-
rys suremontuotas, su baldais, 
kitas – nesuremontuotas; šarvo 
durys, plastikiniai langai. Kaina – 
27 000 Eur. Tel. 8 607 36078

Parduodamas 2-jų kambarių (36 
kv. m) butas 1-ame aukšte, Drus-
kininkų mieste, Senamiestyje, 
Antakalnio gatvėje. Namas – gel-
tonų plytų, du balkonai, rūsys. 
Reikia remonto. Kaina – 56 000 
Eur. Tel. 8 655 79158 ir 8 675 
24494

Parduodamas 3 kambarių butas 
naujos statybos name Liškiavos 
g.: 69 kv. m, butas su grindininiu 
šildymu, labai mažos šildymo 
išlaidos. Yra privati parkavimo 
vieta. Tel. 8 638 85452

Parduodami 2 ir 3 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name, Klonio g., prie Vijūnėlės 
tvenkinio. Kaina – 2800 Eur/kv. 
m. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių butas 
Liepų g., mediniame name: kūre-
nama krosnis, veranda, WC, šal-
tas vanduo. Tel. 8 676 72759

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

Miesto centre, Taikos g. parduo-
damas 2 kambarių butas: 48 kv. 
m, 1 aukštas, kaina – 53 000 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Parduodamas 4 kambarių, 78, 
85 kv. m butas: 4 aukšte iš 4, 
bendrabučio tipo name, Gardino 
g. 17, kaina – 37 500 Eur. Tel. 8 
687 37575

Druskininkų sav., Gailiūnų kaime, 
Kaštonų g. 33 B, parduodamas 
18, 39 arų namų valdos paskir-
ties sklypas. Kaina – 15 000 Eur. 
Tel. 8 614 11850

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas (kuria-
moje naujų namų gyvenvietėje), 
puikus privažiavimas. Kaina – 17 
500 Eur. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 4, 90 ha žemės 
ūkio paskirties sklypas Lazdijų 
rajone. Bendram plote yra 1,00 

nis (dujų katilas), gamtinės dujos, 
stovėjimo vieta automobiliui. 
Nuomos kaina – 400 Eur + ko-
munaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 664 54992

Nuomojamas kotedžas Druski-
ninkuose, Mizarų g. Autonominis 
šildymas, yra garažas. Kaina – 
derinama. Tel. 8 615 43483

Išsinuomotų

Pora išsinuomotų 1-2 kambarių 
butą. Tel. 8 677 64889

Miškas, mediena, malkos

Parduoda supjautas malkas.  
Tel. 8 622 94035

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

Žemės ūkio produkcija

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

Parduodu bičių šeimas.  
Tel. 8 687 98911

Parduodu sėklines avižas. Mai-
šas – 6 Eur.  
Tel. 8 657 87140

Transporto priemonės ir jų 
dalys

2006 m. „Opel Vectra“ redukto-
rius, smagratis – 110 kW, mašini-
nis dujų balionas.  
Tel. 8 656 38881

Padangos „Bridgestone“: 4 vnt. – 
195/65-R15; vaikiškas elektrinis 
raudonas automobilis „BMW“. 
Tel. 8 674 25622

„VW Passat“: 1995 m., 1.9 TDI, 
karavanas, sidabrinis, vairo sti-
printuvas, el. stoglangis, kablys, 
grotuvas, centrinis užraktas.  
Tel. 8 616 37622

„Mercedes Benz 308D“: 1995 m., 
bortinis , kėbulo ilgis – 4 m, po 
kapitalinio remonto, 3,5 t, vairuoti 
užtenka B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimo. Tel. 8 616 37622

Parduodamas „Volvo XC 90“: 
2005 m., 2, 4 l dyzelis, 306 kW. 
Tel. 8 604 53350

Įvairūs daiktai

Spinta, sekcija – po 20 Eur, vir-
tuvinės spintelės – 5 Eur, durys, 
langai – po 10 Eur, dviračiai – 30-
70 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų 
gamybos), televizorius „Philips“ 
su priedėliu, austos vilnonės 
lovatiesės, rusiška sulankstoma 
lovelė, pakabinami šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Ąžuolinės taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
lauko tualetas (medinis), kreivuo-
lių pavėsinė, lova (1 m 60 x 2 m) 
su čiužiniais, spintelė. Tel. 8 636 
04842 ir 8 656 38881

Kineskopinių TV „Panasonic“, 
„LG“, „Philips“  ir TV priedėlio „TV 
STAR“, muzikinių centrų „Akai“ 
ir „Philips“ distanciniai pulteliai, 
Scart laidai – nuo 2 Eur, mobi-
laus telefono „Nokia“ įkrovikliai 
ir ausinukės – 2 Eur, kolonėlės 

„NGS“ už 9 Eur, skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pa-
kabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, 
medžioklinis šautuvas „IŽH27 
(12 kalibras su medžiokliniu pro-
žektoriumi) – 250 Eur. Gliukozės 
matuoklis „ACCU-CHEK INS-
TANT“ ir diagnostinės juostelės. 
Tel. 8 686 43600

Juodas pianinas „Ukraina“ ir dvi-
ratis berniukui (10-12 m.).  
Tel. 8 685 40200

Naudotas stiklas 80 x 120 cm, 10 
vnt. skardiniai radiatoriai (seno 
tipo), naudoti kokliai.  
Tel. 8 604 57252

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

Parduodu tašus (brusus) 10 x 10 
x 6000, vieneto kaina – 14 Eur, 
yra 90 vnt; taip pat lentas 3 x 10 
x 6000, yra 200 vienetų, vnt. kai-
na – 4 eurai. Du metus džiovintos 
lauke. Tel. 8 652 41482

Dvigulė lova su čiužiniu.  
Tel. 8 678 80644

Parduodami naudoti vonios bal-
dai: kriauklė su stovu, dviejų dalių 
spintelė. Tel. 8 611 33589

Špižinė krosnelė („buržuika“), 
„Rehal“ plastikinės, stiklinės lau-
ko durys 1 m x 210. 
Tel. 8 604 65850

Reikalinga

Reikalinga moteris, galinti prižiū-
rėti ligonį namuose.  
Tel. 8 650 99533

Reikalingas specialistas, kuris 
galėtų iškastame tvenkinyje su 
specialia technika išlyginti smėlį. 
Tel. 8 617 78282

Perka 

Perku naujametinius senus 
žaisliukus: snieguoles, senelius, 
lėles, meškiukus,  eglutės deko-
racijas, girliandas. Audio kase-
tes, vinilines plokšteles. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel.: 8 651 
89996, 8 686 14096

Visus metus brangiai perku se-
nus eglutės žaisliukus. Atvažiuo-
ju į namus. Tel. 8 653 96521

Dovanoja

Dovanojamas veikiantis šaldytu-
vas. Tel. 8 615 59133

Atiduodamas nugriovimui kluo-
nas ir tvartas. Tel. 8 615 43483

Dovanojame seną šiferinę stogo 
dangą (apie 200 kv. m).  
Tel. 8 629 85624

Ieško darbo

51 m. moteris ieško darbo, gali 
padėti buityje, tvarkyti namus. 
Tel. 8 677 86431

2 kartus per savaitę galiu prižiū-
rėti 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 slaugy-
ti ligonį, prižiūrėti namus, darbo 
patirtis. Tel. 8 631 52541

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti aplin-
ką, 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 pavie-
nių arba ilgalaikių darbų. Esu 
kruopštus, atsakingas, be žalin-
gų įpročių, galiu dirbti bet kuriuo 
metu: darbo dienomis ir savait-
galiais. Tel. 8 676 52360

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 600 71062

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

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško nuomotis dir-
bamos žemės Druskininkų, Varėnos bei Lazdijų savivaldybė-
se. 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

Pigiai parduodame pušines 
malkas 

(supjautos kaladėmis). 
Druskininkų savivaldybėje 

pristatymas –
nemokamas! 

Tel. 8 630 45599

Įgyti profesijai nereikia nei metų!
Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ „Profesijų spektras“ 

prisijungti prie organizuojamų mokymų kviečia ne tik jau-
nimą, bet ir suaugusiuosius, kurie nori keisti karjeros 
kryptį ir prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos. Li-
cencijos sąraše – daugiau kaip 40 modulinių profesinio 
mokymo programų! 

Ilgai negalvok, veik jau dabar!

Daugiau informacijos: 
Sveikatos g. 3, Druskininkai 

Tel. (8 313) 60369 
www.goda.lt/spektras

www.facebook.com/profesijuspektras
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Naujoji JUC jaunimo darbuotoja Laura laukia gyvo bendravimo 
su Druskininkų jaunimu

Gabija Balčiūtė

Jauna, šilta ir nenustygstan-
ti vietoje – kas? Laura. Druski-
ninkų jaunimo užimtumo cen-
tro (JUC) komandą papildė dar 
viena mergina. Šviežiai iškep-
ta jaunimo darbuotoja Lau-
ra Večerkauskaitė nekantrauja 
ir laukia, kol galės gyvai ben-
drauti su Druskininkų jauni-
mu, o kol mus dar šiek tiek ri-
boja atstumas kviečiame jus 

paskaityti interviu ir susipažin-
ti su mūsų jaunimo darbuotoja.

– Apibūdink save 3 žodžiais.
– Nenuspėjama, empatiška ir 

šiek tiek vėjavaikiška.

– Ar turi slaptų įgūdžių, ar 
talentų? Jei taip, papasakok 
apie juos.

– Sudėtinga kažkuo nustebinti. 
Esu paprastas žmogutis. Tiesa, 
kai mokiausi mokykloje, teko da-

lyvauti raiškiojo skaitymo kon-
kursuose ir teko išgirsti ne vieną 
komplimentą dėl balso tembro, 
skaitant ar deklamuojant.

– Koks tavo svajonių darbas? 
Kaip jį apibūdintum?

– Labai myliu meną, kultūrą ir 
šių sričių veiklas. Kai tik turiu 
progą, stengiuosi aplankyti tea-
trą, parodą, koncertą ar renginį. 
Taip pat esu pamišusi dėl knygų. 
Visad svajojau būti šalia „visos 

Druskininkų JUC komandą papildė jaunimo darbuotoja L. Večerkauskaitė/JUC archyvo nuotrauka

PROGRAMA
10.00 val. Konkurso nuostatų ir eigos pristatymas
Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė
10.15 val. Sakytinės tautosakos atlikimas
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė
10.45 val. Pasakojimo tradicijos plėtojimo ir pasakotojų konkurso organizavimo nuotoliniu būdu patirtis 

Panevėžio rajone
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Dau-

barienė, Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro meno vadovė Jurga Švagždienė
11.15 val. Linksmos stilistikos tekstų pasirinkimo ir perteikimo ypatumai
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė
12.15 val. Pertrauka (15 min.)
12.30 val. Pasakų sekimo ypatumai. Repertuaro pasirinkimas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. 

Jūratė Šlekonytė
13.30 val. Sakmių ir padavimų pasaulis
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja hum. m. dr. 

Daiva Vaitkevičienė
Norinčius dalyvauti seminare prašome iki BALANDŽIO 16 d. užsiregistruoti https://bit.ly/31TAP8K
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šios virtuvės“, todėl tiksliai ne-
galėčiau pasakyti, koks tai dar-
bas, bet jis tikrai būtų susijęs su 
menais. Būčiau laiminga, tiesiog 
sėdėdama tarp knygų bibliote-
koje ar prie renginio salės, tikrin-
dama bilietus, turėdama galimy-
bę juos stebėti ar vertinti.

– Esi daugiau klausytoja ar 
kalbėtoja?

– Tai priklauso nuo situacijos. 
Tačiau iš prigimties esu klausy-
toja. Nemėgstu tuščiažodžiauti. 
Kalbėtoja tampu, kai su žmogu-
mi jaučiuosi patogiai arba galiu 
kažkuo jam padėti. 

– Koks, Tavo manymu, yra 
pats geriausias komplimentas?

– Pats geriausias komplimen-
tas, kai pagiriamas tavo darbas 
ar poelgis – ne vien išorinis gro-
žis. Tuomet jaučiuosi pelnytai pa-
stebėta, įvertinta ir reikalinga. 

– Jei pasitaiko bloga diena, 
ką darai, kad geriau jaustu-
meisi?

– Stengiuosi atsiriboti nuo vis-
ko ir laiką leidžiu viena. Jei tik tu-
riu galimybę, išeinu į mišką ir mė-
gaujuosi gamta. Kartais užtenka 
tiesiog įsijungti „Netflix“ ir pažiū-
rėti mėgstamą serialą.

– Ką pasirinktum – 50 metų 
būti laiminga ar gyventi amži-
nai ir nebūti laiminga?

– Žinoma, kad 50 metų būti lai-
minga! Kas iš to amžino gyveni-
mo, jei visuomet jausiesi prastai? 

Tai būtų kančia, o ne gyvenimas.

– Kaip sprendi sudėtingas 
problemas?

– Jeigu kalbant labai atvirai ir 
šiek tiek su humoru, skambin-
čiau mamai! Mėgstu išgirsti kitų 
nuomonę, pasikonsultuoti. Sten-
giuosi gerai apgalvoti, kaip pa-
sielgti, įvertinu visas galimybes. 
Nurimstu tik tada, kai randu tin-
kamą sprendimą.

– Mėgstamiausia Tavo veikla 
laisvu laiku?

– Laisvalaikį derinu prie oro są-
lygų. Žiemą ir rudenį tampu tin-
ginuke ir laisvą laiką dažniausiai 
praleidžiu namuose: skaitau kny-
gas, žiūriu filmus, išbandau ne-
kasdieniškus patiekalų receptus. 
Kai orai atšyla, kuo daugiau laiko 
stengiuosi praleisti gamtoje. La-
bai patinka vaikščioti. Su šeima 
esame gana artimi, todėl mėgs-
tame laiką leisti drauge. Aplanko-
me naujus Lietuvos ir užsienio ša-
lių miestus, o vakarais susėdame 
prie stalo žaidimų ar namų gamy-
bos protmūšių.

– Koks tavo mėgiamiausias 
gyvūnas? Kodėl?

– Esu gamtos vaikas visada 
mėgau gyvus padarėlius – nuo 
šliaužiančių iki skraidančių. Vis 
knietėdavo juos paliesti ar pa-
glostyti. Be abejo, artimiausias 
širdžiai – šuo. Ilgiau nei 12 metų 
pati auginau „prancūziuką“, buvo 
miela žinoti, kad jis tavęs laukia, 
džiaugiasi ir besąlygiškai myli.


