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Vakare, kai žydinčiių narcizų erdvę užliejo efektingas šviesų ir spalvų žaismas, atsivėrė dar įspūdingesnis vaizdinys – atrodė, kad danguje mirgantys žvaigždynai nusileido ant žemės/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Praėjusį savaitgalį, ignoruodami besispardančias lietaus,
sniego ir šalto vėjo stichijas,
į Druskininkus plūdo žmonės,
išsiilgę grožio ir gerų emocijų.
Žydinčių narcizų lauko reginys, prilygintas ant žemės nusileidusiems žvaigždynams,
išties buvo pribloškiantis ir
vertas nuodėmės. Bet apie tai
– žmonių įspūdžiai tiesiai iš
žydinčių laukų.
Audronė Vancevičienė, pedagogė iš Kauno: „Buvome
daug girdėję apie narcizų šventę Druskininkuose, tačiau atvažiavome pirmą kartą. Nesitikėjome, kad pamatysime tiek daug
žiedų vienoje vietoje. Fantastika!
Jei oras būtų buvęs geresnis, tai
pasivaikščiojimas narcizų lauke būtų buvęs dar malonesnis.
Labai nustebino tai, kaip druskininkiečiai sugebėjo išradingai ir
saugiai išspręsti karantino ribojimus. Tas autobusiukas su dainuojančiais ir grojančiais atlikėjais nuteikė labai maloniai. Mes
su drauge net pašokome ir padainavome kartu su dviem solistėmis narcizų lauke ir prisifilmavome. Draugai buvo nustebinti.
Ačiū Druskininkams, kad sugebėjo ir karantino laikotarpiu surengti tokį renginį!“
Šįkart lankytojams buvo pasiūlyta galimybė žydėjimu grožėtis
ir tamsiu paros metu. Vakare, kai
žydinčią erdvę užliejo efektingas
šviesų ir spalvų žaismas, atsivėrė dar įspūdingesnis vaizdinys.
Skambant ypatingą atmosferą

kuriančiai muzikai, išties atrodė,
kad danguje mirgantys žvaigždynai nusileido ant žemės.
„Šiemet
nusprendėme
kitaip įprasminti narcizų žydėjimą – siekėme, kad narcizų laukas įspūdingai atrodytų ir dieną,
ir naktį, todėl pasitelkėme įvairią apšvietimo techniką, kuri sukūrė žemėn nusileidusio žvaigždėto dangaus įspūdį. Norėjome,
kad tie kurorto svečiai, kurie kasmet atvažiuoja pasigrožėti žydinčiais narcizais, šiemet čia atrastų kai ką nauja. Stengiamės,
kad karantino išvarginti žmonės
Druskininkuose pasisemtų naujų įspūdžių. Labai džiaugiamės
šiltais lankytojų atsiliepimais, jau
buvome labai jų pasiilgę“, – sakė
Druskininkų savivaldybės Turizmo, komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė.
„Į Druskininkus pasigėrėti žydinčiais narcizais važiuojame
jau trečius metus iš eilės. Visada
čia patiriame puikių emocijų, –
įspūdžiais dalijosi Rimantas Daknys, inžinierius iš Vilniaus. –
Šiemet atvykome su nakvyne,
tai narcizais gėrėjomės ir dieną, ir vakare. Sutemus, maloniai
nuteikė įspūdingomis šviesomis
apšviestas narcizų laukas. Tikrai
atrodė, jog žvaigždės nusileido
ant žydinčių narcizų. Tai buvo
nepakartojamas reginys. Šeštadienį narcizų lauke buvo gausybė žmonių, bet jie elgėsi saugiai, todėl nebuvo jokios įtampos
ir nerimo dėl koronaviruso grės-

mės. Puiku buvo ir tai, kad čia
pat, šalia narcizų lauko galima
buvo papietauti kavinėje, buvome pasiilgę ramaus pasėdėjimo
prie pietų stalo. Tai dar vienas
malonus potyris!“.
Dvi savaitgalio popietes mobilia scena tapo aplinkai draugiškas autobusiukas, kuris suko
ratus po žydintį narcizų parką,
veždamas muzikantus ir atlikėjus. Druskininkiečiai atlikėjai, išsiilgę žiūrovų, net žvarbią dieną
negailėjo gerų emocijų ir šildė
dainomis, melodijomis, nuoširdžiais palinkėjimais.
„Ši narcizų žydėjimo šventė
mums tapo susitikimo su sūnaus
šeima, kuri gyvena Vilniuje, vieta, – sakė Aurelija Paškauskienė, medikė iš Alytaus. – Jie
atvažiavo į Druskininkus iš sostinės, o mes su vyru – iš Alytaus.
Visą dieną gėrėjomės žydinčia
narcizų pieva, bendravome, sutikome pažįstamų iš kitų miestų.
Manau, jog tai unikalus Druskininkų reginys. Jei būtų geresnis
oras, tai šitą grožį būtų pamatę
dar daugiau žmonių. Po ilgo karantino ir užsidarymo namuose
tas pasivaikščiojimas po narcizų lauką, po Druskininkus buvo
tikra atgaiva kūnui ir sielai. O dar
ir gyva muzika grojo! Nors daugelis žmonių lauke nedėvėjo apsauginių kaukių, bet saugaus
atstumo stengėsi laikytis. Aš tai
buvau rami, nes esu jau dukart
paskiepyta nuo koronaviruso.
Kai atšils oras, būtinai vėl atvažiuosime į Druskininkus.“

Narcizų žydėjimas Druskininkuose jau tapo prasidedančio
pavasario įprasminimo simboliu.
Dešimtą pavasarį pražydusiomis pavasario gėlėmis dar bus
galima grožėtis ir kitą savaitgalį. Beje, pumpurus krauna ir rožinės sakuros, tad įspūdžių Druskininkuose pakaks dar ilgam.
Parengta pagal DKC
informaciją
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Su ESO – pasitarimas svarbiais elektros, dujų balionų likvidavimo
ir kitais klausimais
Druskininkų
savivaldybės vadovai, administracijos
specialistai ir įstaigų atstovai praėjusią savaitę dalyvavo svarbiame nuotoliniame pasitarime su ESO įvairių
sričių atstovais. Susitikimo
metu aptarti elektros kainodaros pasikeitimai, elektros
rinka, Druskininkų savivaldybės turimų elektros paslaugų apžvalga, elektros tiekimo
patikimumas, elektros suvartojimas ir galimi sprendimai,
kaip būtų galima sutaupyti
šioje srityje. Taip pat aptarti svarbūs investiciniai klausimai bei kartu įgyvendinimų
projektų eiga.
Posėdyje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pabrėžė, kad Druskininkų
savivaldybės ir ESO bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas. „Druskininkams, kaip
ekologiškam ir aplinką tausojančiam kurortui, labai svarbu rinktis energijos vartojimo efektyvumą skatinančius sprendimus.
Žinoma, ne mažiau svarbios ir
mažesnės sąskaitos, biudžeto lėšų taupymas. Mums būtina
žinoti, kokias investicijas ESO
planuoja Druskininkuose – kad
nebūtų dubliuojami darbai, viskas vyktų sklandžiai, o nauda
bendruomenei būtų kuo didesnė“, – po pasitarimo sakė V. Jurgelevičienė.
Pasitarime aptartas kartu su
ESO ir daugiabučių namų administratoriumi UAB „Druskininkų
butų ūkis“ įgyvendinamas projektas – suskystintų naftos dujų
balionų daugiabučiuose namuose likvidavimas. Pristatyta šio
2020 m. pradėto projekto patirtis, kalbėta apie problemas ir
aktualijas.
Vien praėjusiais metais per šį
projektą nesaugūs suskystintų naftos dujų balionai į elektrines virykles buvo pakeisti net
447-iuose butuose – 26 daugiabučiuose namuose.
Susitikime pasidžiaugta, kad
Druskininkų savivaldybė pirmoji šalyje ėmėsi likviduoti pavojų keliančius dujų balionus,
maisto ruošimui, įvedant saugias gamtines dujas. Šio projekto įgyvendinimą finansuoja
Druskininkų savivaldybė, ap-

V.
Jurgelevičienė:
„Druskininkams,
kaip
ekologiškam ir aplinką
tausojančiam kurortui, labai svarbu rinktis energijos vartojimo efektyvumą
skatinančius sprendimus.
Žinoma, ne mažiau svarbu ir mažesnės sąskaitos, biudžeto lėšų taupymas. Mums būtina žinoti,
kokias investicijas ESO
planuoja Druskininkuose, tam, kad nebūtų dubliuojami darbai ir viskas
vyktų sklandžiai, o nauda
bendruomenei būtų kuo
didesnė.“
mokėdama 50 proc. dujų įvedimo kaštų. Projekto metu pašalinti dar 514 dujų balionai. Iš
viso Druskininkų savivaldybėje
saugiais energijos šaltiniais pakeistas 961 dujų balionas.
Šiuo metu pagal 2021 metais
paskelbtą II kvietimą projekto
įgyvendinime turėtų dalyvauti
dar 17 nestandartinių daugiabučių.
Kaip informavo UAB „Druskininkų butų ūkis“ vadovė Vladzė
Prunskienė, šis projekto įgyvendinimo etapas nebus lengvas, nes likę daugiabučiai yra
bendrabučio tipo, o tai apsunkina situaciją: „Išspręsti dujų balionų likvidavimą bendrabučio
tipo namuose yra tikras iššūkis
ir Druskininkams, ir bet kuriai kitai savivaldybei. Šiuose namuose yra reikalingi kitokie, sudėtingesni techniniai sprendimai,
kurie reikalauja didesnės darbų
apimties ir kainuoja žymiai daugiau, nei yra skirta valstybės parama. Nei daugiabučių administratoriai, nei savivaldybės, nei
patys gyventojai neturi resursų
išspręsti šį klausimą. Nustatant
valstybės paramos dydį, nebuvo įvertinta, kad nestandartinio
tipo daugiabučiuose atsiras būtinybė atlikti papildomus, bet būtinus darbus, be kurių projekto
įgyvendinimas – neįmanomas.
Trukdžių netipiniuose daugiabučiuose iš tiesų nemažai: pradedant tuo, kad gyventojai nesinaudoja bendromis virtuvėmis,
o dujų balionai įrengti jiems pri-

Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir įstaigų atstovai dalyvavo svarbiame nuotoliniame pasitarime su ESO įvairių sričių atstovais/Ekrano nuotrauka

UAB „Druskininkų butų ūkis“ vadovės
V. Prunskienės teigimu, bendrabučio tipo
daugiabučiuose namuose išspręsti dujų
balionų likvidavimą yra tikras iššūkis“/Asmeninio archyvo nuotrauka

klausančiuose butuose, baigiant tuo, kad bendri namo inžineriniai tinklai nuvesti per
butus ir būtina vidaus tinklų rekonstrukcija. Susidaro labai dideli tokių darbų kaštai. Todėl,
sprendžiant pavojingų dujų balionų likvidavimo bendrabučiuose klausimą, labai svarbus Lietuvos savivaldybių asociacijos
dalyvavimas ir žmonių interesų
atstovavimas valstybės lygiu.“
Nuotolinio pasitarimo metu
kalbėta apie elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimą. Pažymėta, kad šiuo metu Lietuvoje viešų arba pusiau viešų įkrovimo
stotelių yra 150. Druskininkuose
šiuo metu veikia keturios įprastos galios elektromobilių įkrovimo stotelės, o prie kiekvienos
elektromobilių įkrovimo stotelės
įrengta po dvi vietas elektromobiliams krauti bei po dvi laukimo vietas. Vienu metu įkurtame

Druskininkų savivaldybė pirmoji šalyje ėmėsi likviduoti pavojų keliančius dujų balionus,
maisto ruošimui, įvedant saugias gamtines dujas/Asociatyvi nuotrauka

elektromobilių įkrovimo tinkle
gali būti kraunami 8 elektromobiliai. Penkerius metus automobilių krovimas Druskininkuose –
nemokamas.
Visą informaciją apie elektromobilių įkrovimo stoteles Druskininkuose galima rasti specialiai tam sukurtoje skiltyje
savivaldybės tinklapyje.
Pasitarimo metu pristatytos
šių metų ESO investicijos Druskininkuose.
Taip pat planuojamas dujotiekių pertvarkymo projektas. Įgyvendinus šį projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, patikimas
ir saugus gamtinių dujų tiekimas vartotojams Mizarų, Antakalnio, Vasario 16-osios, M. K.
Čiurlionio, Šv. Jokūbo gatvėse.
O vamzdynų naudojimo laikotarpis pratęsiamas 55-eriems
metams.

Druskininkuose veikia keturios įprastos
galios elektromobilių įkrovimo stotelės/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkiečiai skiepijasi
aktyviai – paskiepyta
beveik 29 proc. gyventojų

Pasiskiepiję druskininkiečiai tiki, kad skiepai greičiau padės grįžti prie įprasto gyvenimo bei apsaugos nuo COVID-19 infekcijos ir jos padarinių sveikatai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Trečiadienį Lietuvos statistikos departamentas paskelbė naujausius duomenis su imunizacijos nuo
COVID-19 statistiniais rodikliais. Pateikta statistika rodo, kiek šalyje, savivaldybėse arba tam tikrose
žmonių grupėse yra galimai
imunizuotų asmenų. Pagal
pateiktus duomenis, Druskininkų savivaldybė užima aukštą poziciją ir pagal
imunizuotų asmenų skaičių
šalyje yra ketvirta.

Druskininkų
savivaldybėje
vakcinacijos tempas priklauso nuo savivaldybei skiriamų
vakcinų skaičiaus. Visos gautos vakcinos išnaudojamos.
Vidutiniškai
per
savaitę
Druskininkuose paskiepijama 600-800 žmonių, o Savivaldybė pasirengusi ir galėtų paskiepyti gerokai daugiau
– 2-3 tūkstančius žmonių, tačiau tiek vakcinų nėra paskiriama.
Druskininkų
savivaldybėje
prioritetinės grupės – ir senjo-

rai, ir sveikatos įstaigų darbuotojai, ir mokytojai, ir socialiniai
darbuotojai – jau paskiepytos. Taip pat paskiepyti prekybos centrų, kitų įstaigų ir įmonių darbuotojai. Paskiepyti ir
svarbias valstybines funkcijas
vykdantys policijos ir krašto
apsaugos pareigūnai, ugniagesiai. Paskiepyti viešąsias
paslaugas teikiantys specialistai, šiuo metu skiepijami 65
m. ir jaunesni asmenys, turintys gretutinių ligų.
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre kalbinti druskininkiečiai vienbalsiai tikisi, kad skiepai greičiau
padės grįžti prie įprasto gy-

venimo bei apsaugos nuo COVID-19 infekcijos ir jos padarinių sveikatai. „Giminaičiai
užsienyje sirgo sunkiai, o mes
ligos išvengėme. Dvejonių
dėl skiepo nebuvo – dauguma šeimoje esame pasiskiepiję. Manau, kad skiepai padės
išvengti infekcijos arba prasirgsime lengviau“, – mintimis
dalijosi skiepo laukusi vieno
prekybos centro darbuotoja.
Balandžio 28 d. duomenimis,
iš viso jau pasiskiepiję 28,97
proc. Druskininkų savivaldybės gyventojų.
Pasak Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės
sveikatos skyriaus vedėjos-

savivaldybės gydytojos Eglės
Sadauskaitės, gautos vakcinos išnaudojamos labai greitai. „Kviečiu į prioritetines grupes patenkančius gyventojus,
įmonių ir įstaigų specialistus
aktyviai registruotis skiepui
nuo COVID-19. Juk vakcinos
– pats efektyviausias ir patikimiausias kelias apsaugoti ne
tik save, bet ir artimuosius“, –
sakė E. Sadauskaitė.
Primename, kad visą aktualią informaciją apie skiepus
galite rasti Druskininkų savivaldybės interneto tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt, skiltyje „Vakcinacija
Druskininkuose“.
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Svarbi informacija apie pradinio ugdymo mokinių ir abiturientų grįžimą į mokyklas

Nuo gegužės 3 d. pradinių klasių mokinių ugdymas kontaktiniu būdu Druskininkų savivaldybėje galimas, tik atliekant profilaktinį mokinių ir mokytojų testavimą/Asociatyvi nuotrauka

Įvertinusi
naujausius
epidemiologinius duomenis, Vyriausybė balandžio 21 d. atnaujino
savivaldybių,
kuriose
gali būti taikomos švelnesnės karantino priemonės, sąrašą. Nuo gegužės 3 d. pradinių
klasių mokinių ugdymas
kontaktiniu būdu Druskininkų
savivaldybėje galimas, tik atliekant
profilaktinį mokinių ir
mokytojų testavimą. Taigi kiekvienos mokyklos
bendruomenė turi apsispręsti, kokį mokymosi
būdą nori pasirinkti.
Kaip informavo Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown, šiuo metu atliekama tėvų apklausa. „Nemaža dalis tėvų pasisako už
tai, kad jų vaikai būtų reguliariai tikrinami ir tęstų mokymąsi kontaktiniu
būdu. Tačiau yra ir tokių,
kurie apsisprendė mokytis nuotoliniu būdu. Kai turėsime galutinius apklausų rezultatus, matysime,
kurioje konkrečiai klasėje,
koks mokymosi būdas bus
pasirinktas.
Panašu, kad ugdymas
Druskininkų
mokyklose
vyks mišriu būdu“, – sakė
D. Brown.
Druskininkų savivaldybėje planuojamas mokinių ir
mokyklos darbuotojų profilaktinis testavimas, naudojant kaupinių metodą,

kuris bus atliekamas mokykloje kas 7 dienas.
Tėveliai, pasirenkantys
kontaktinį mokinių ugdymo
būdą, dėl vaikų profilaktinio testavimo turės pasirašyti sutikimus, kuriuose
yra pateikiama išsami informacija apie profilaktinio
tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą.
Vadovaujantis Sveikatos
apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo (OV) sprendimu „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti
savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“,
yra gerokai supaprastinta pati testavimo tvarka –
ėminiai iš vaikų bus imami mokykloje, jie patys tai
galės padaryti savarankiškai, prieš tai instruktavus
asmens sveikatos priežiūros specialistui bei prižiūrint atsakingam visuomenės sveikatos priežiūros
specialistui.
Nuo gegužės 3 d. visoje šalyje, taip pat ir Druskininkuose, į mokyklas
grįžta abiturientai. Ne mažiau kaip 50 proc. pamokų
jiems turės vykti kontaktiniu būdu.
Daugiau kaip 80 proc.
gimnazijos abiturientų apsisprendė ir yra paskiepyti, taigi grįžimas į mokyklas bus saugesnis.

Vandens kokybės užtikrinimas Druskininkuose itin svarbus:
iškilusias problemas siekiama spręsti operatyviai
Druskininkai Lietuvoje garsėja kaip švariausią vandenį
turinti savivaldybė – vanduo
atitinka visus tarptautinius
geriamojo vandens kokybės reikalavimus, o taip pat
yra vienas pigiausių šalyje. UAB „Druskininkų vandenys“ nuolat įgyvendina
naujus projektus tam, kad
teikiamų paslaugų kokybė
išliktų gera ir tenkintų vartotojų poreikius.
Druskininkų savivaldybė pastaruoju metu yra gavusi gyventojų žinučių apie iš čiaupo
bėgantį vandenį su rudomis
priemaišomis. Kaip informavo UAB „Druskininkų vandenys“ vadovas Mindaugas Jaskelevičius, įmonė įgyvendina
vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos projektą ir dėl
vykdomų darbų vandenyje galėjo atsirasti minėtų priemaišų.
„Kartu su vandens gerinimo

Druskininkai Lietuvoje garsėja kaip švariausią vandenį turinti savivaldybė – vanduo atitinka visus tarptautinius geriamojo vandens kokybės reikalavimus/Asociatyvi nuotrauka

įrenginių rekonstrukcija vykdomi ir didelio diametro vamzdynų armatūros bei švaraus
vandens rezervuarų atnaujinimo darbai, organizuojami būtini trasų atjungimai bei paleidimai, dėl to įvyksta slėgių
svyravimai tinkluose. Susvy-

ravus slėgiui, galimas ilgainiui
ant vamzdžių sienelių nusėdusios geležies „atplyšimas“, dėl
šios priežasties vanduo nusidažo ruda spalva“, – paaiškino
M. Jaskelevičius.
UAB „Druskininkų vandenys“
atsiprašo vartotojų už patirtus

nepatogumus ir prašo kantrybės – šiuo metu bendrovė diegia naujas vandens gerinimo
technologijas, kurios leis druskininkiečiams tiekti geresnės
kokybės vandenį.
„Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad geležis vandenyje
nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Suprantame, kad rudas
vanduo kelia neigiamus este-

tinius pojūčius, todėl prašome
gyventojų, kilus problemoms
dėl vandens, nedelsiant mus
informuoti“, – sako M. Jaskelevičius.
UAB „Druskininkų vandenys“ specialistai, reaguodami
į vartotojų pranešimus, vykdo
vamzdynų praplovimo darbus,
išleisdami iš jų drumstą vandenį.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Žvarbios gamtos stichijos nenumaldė noro grožėtis narcizų žvaigždynais

Alvydo Lukoševičiaus, Mariaus Dovidausko, Druskininkų kultūros centro ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Vilija Blinkevičiūtė: „Joks karantinas negali drausti mylėti artimą žmogų“
Rimantas Kazlauskas
Kokie svarbūs sprendimai
priimti ar artimiausiu laiku
bus priimti Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje? Kaip
juos vertina socialdemokratė
Vilija Blinkevičiūtė, Europos
Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė?
Gerbiama Vilija, kokį europinį sprendimą išskirtumėte? Kuo jis svarbus Lietuvos
žmonėms?
Pagaliau, vykdydama Europos Parlamento sprendimą, Europos Komisija pateikė siūlymą
dėl Vaiko garantijų. Buvau viena
iš šios iniciatyvos autorių.
Ji numato konkrečias (taip pat
ir finansines) priemones visiems
vaikams užtikrinti kokybiškas
gyvenimo sąlygas, nepriklausomai nuo turtinės padėties, visuomeninio tėvų ar globėjų statuso.
Pandemija, karantinai tik dar
labiau padidino šios iniciatyvos
svarbą. Kas jau kas, bet per visas krizes labiausiai kenčia
mažiausieji ir silpniausieji. Sustabdyti ar bankrutavę verslai,
prarastos darbo vietos ar pajamos galų galiausiai (kartais – ir

KOMENTARAS

Vilija Blinkevičiūtė: „Kai kurios karantino priemonės
buvo perteklinės.“
pirmiausia) skaudžiai kerta vaikams, jų gyvenimui.
ES valstybėms narėms bus
suteikta teisė pačioms spręsti,
kaip įgyvendinti Vaiko garantijų
sistemą.
Kaip Vaiko garantijų sistema galėtų atrodyti Lietuvoje?
Juk tai ne vien tik Vaiko pinigai?
Taip, tai būtų kur kas platesnė
pagalba ir parama. Štai keli pavyzdžiai.
Valstybė taiko mažesnius mokesčius auginantiems vaikus.
Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratai jau iškėlė tokį

siūlymą įteisinti įstatymu. Šeimoms valstybė kompensuoja
dalį būsto įsigijimo išlaidų, apmoka dalį nuomos mokesčių.
Pradedama įgyvendinti prieinamo būsto programa – didinama
socialinio būsto pasiūla, gerinamos sąlygos gyventi tokiuose
būstuose šeimoms su vaikais.
Sudaromos lygios sąlygos visiems vaikams mokytis ir lavinti savo gebėjimus. Mokyklos neskirstomos į geras ir blogas, į
turtingųjų ir neturtingųjų. Kiekvienam vaikui nuo pirmos klasės ar
net nuo darželio suteikiamas individualus mokymosi planas – pagal vaiko sugebėjimus.
Vaiko pinigai nuolat indeksuojami, kad jų pakaktų ne tik užtikrinti visavertį vaikų maitinimą, bet
ir garantuotų finansines galimybes lavintis po pamokų, o vasarą bent savaitę ar dvi ilsėtis stovyklose. Arba šias išlaidas pilnai
kompensuoja pati valstybė.
Bet juk tam reikia milžiniškų lėšų?
Taip. Ir jų bus – ES biudžete,
taip pat lėšas turės skirti ir Lietuva. Europos socialiniame fonde šiai programai numatyti beveik 6 mlrd. eurų. Dalį lėšų bus
galima panaudoti iš Europos
regioninės plėtros fondo pers-

pektyviomis investicijomis į socialinę infrastruktūrą, įrangą ir
galimybę gauti kokybiškas paslaugas.
Taip pat prie vaikų garantijos
įgyvendinimo turėtų prisidėti ir
2,2 milijardo eurų dotacija, kurią ES Lietuvai skiria ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui. Deja, Vyriausybė iki
šiol slėpė nuo visuomenės, kaip
šiuos pinigus ketinama išleisti.
Esu įsitikinusi, kad šios lėšos turi būti tiesiogiai investuojamos į mūsų žmones, ne į betoną. Kad planas būtų ne tik
ekonominio, bet ir socialinio
atsigavimo – tai svarbu samdomą darbą bei savarankiškai dirbantiems, smulkiesiems
verslininkams, šeimoms, auginančioms vaikus.
Kaip apskritai vertinate Vyriausybės veiksmus?
Kritikavau dėl skiepijimo. Nesuvokiama, kuomet atsiranda
dešimtys prioritetinių grupių. Tai
privilegijų dalijimas. Kas „prilindo“ prie valdžios, tas ir skiepijamas, nors ir šiandien nemaža
dalis vyresnių žmonių ir sergančiųjų lėtinėmis ligomis nepaskiepyta. Taip neturėjo būti.
Apskritai kai kurios karantino
priemonės buvo perteklinės.

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-302-01

Seimo komitetų posėdyje, ignoruojant darbuotojų interesus,
nuspręsta pradėti sanatorijos „Belorus“ perėmimo procedūrą

Laimutis Genys

Gali inicijuoti bankrotą
Sanatorijos „Belorus“ profsąjungos pirmininkas teigė žinantis, jog „Sodros“ iniciatyva yra
areštuota tam tikra dalis sanatorijos turto, nors „Sodros“ atstovai oficialiai tai neigia. „Jie
paprašė pateikti viso turimo
turto sąrašą. Panašu, jog jie
rengiasi pradėti bankroto procedūrą“, – svarstė profsąjungos vadovas.
Balandį visoms valdžios institucijoms buvo įteikta per 6 tūkst.
sanatorijos darbuotus palaikančių parašų, tačiau į šį žingsnį
sureagavo vienintelė Prezidentūra, paprašiusi papildomų dokumentų. V. Čėsna pripažino,
kad Prezidentūra liko vienintelė
sanatorijos žmonių viltis.

Panašu, kad ima pildytis užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbegio
grėsmingas planas – perimti sanatoriją „Belorus“ Lietuvos nuosavybėn. Akivaizdu,
jog valdžiai visai nerūpi beveik 400 sanatorijos darbuotojų, jau ne vieną mėnesį gyvenančių be darbo ir pajamų,
likimas, bet norima puikiai
įrengtą sanatoriją pasiimti
iš kaimynų už simbolinę kainą, gal tam panaudojant net ir
bankroto procedūrą.
Toks liūdnas scenarijus paaiškėjo po pirmadienį Seime
sušaukto jungtinio Socialinių
reikalų ir darbo bei Užsienio
reikalų komitetų posėdžio.
Sieks perimti sanatoriją
Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs sanatorijos „Belorus“
profsąjungos pirmininkas Vytautas Čėsna pripažino, jog
toks posėdžio sprendimas nuteikė labai pesimistiškai ir pamynė sanatorijos darbuotojų lūkesčius. „Posėdyje buvo
nuspręsta pradėti derybas su
Baltarusija dėl sanatorijos perėmimo. Apie piniginius darbuotojų reikalus nebuvo kalbos. Įsijungė Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Žygimantas Povilionis su vieninteliu
klausimu, jo iniciatyva buvo
nubalsuota, kad reikia pradėti
derybas su Baltarusija“, – pasakojo V. Čėsna.
Posėdyje dalyvavęs URM viceministras pasakė, kad „Belorus“ darbuotojams reikia piketuoti ne prie URM pastato, bet
važiuoti protestuoti į Minską.
Pasidomėjus, ar posėdžio
metu buvo pasiūlymų dėl to,
kaip dabar spręsti darbuotojų
finansines ir socialines problemas, V. Čėsna sakė, kad buvo
kalbama apie tai, kaip būtų galima pervesti pinigus iš Balta-

Ir dėlto kreipėtės į sveikatos
apsaugos ministrą...
Kreipiausi dėl sunkių ligonių
lankymo gydymo, slaugos įstaigose. Neleisti net atsisveikinti su mirštančiuoju – per daug
žiauru. Didžiulė, skaudi problema, su kuria susidūrė tūkstančiai artimųjų, sergančiųjų ir kuri
buvo valdžios užmiršta.
Galima pasiguosti bent tuo,
kad dabar situacija pasikeitė.
Reikėjo tuos nežmoniškus ribojimus naikinti anksčiau. Jokia krizė, joks karantinas negali
reikšti nužmoginimo, negali atimti vilties ir uždrausti mylėti artimąjį.
Šį sekmadienį minėsime Motinos dieną. Man tai viena gražiausių švenčių.
Sveikinu visas mamas, taip
pat ir būsimas mamytes su šia
nuostabia meilės ir pavasario
švente. Būkite mylimos! Būkite
pasveikintos!

Balandį visoms valdžios institucijoms buvo įteikta per 6 tūkst. sanatorijos darbuotus palaikančių parašų, tačiau į šį žingsnį sureagavo
vienintelė Prezidentūra, kuri liko vienintelė sanatorijos žmonių viltis/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

rusijos, tačiau jokių realių pasiūlymų nebuvo.
Sanatorijos „Belorus“ profsąjungos pirmininkas pasakojo,
jog dabar komitetai pateiks Seimo vadovybei siūlymą pradėti
derybas dėl sanatorijos perėmimo. Akivaizdu, jog šis procesas
gali tęstis ilgai.
„Ž. Pavilonis pripažino, jog,
norėdami perimti sanatoriją, pagal Ženevos konvenciją, apie
tai prieš metus turėtų perspėti Baltarusijos pusę. Jei Baltarusija nesutiks, prasidės europiniai teismai, kurie gali tęstis ir
metus, ir dvejus. Ir nėra garantijos, kad Lietuva laimės“, – sakė
V. Čėsna.

EK laiškas nepakeitė nuomonės
Pasak sanatorijos „Belorus“
profsąjungos pirmininko, toks
problemos sprendimas sanatorijos žmonėms yra absoliučiai nepriimtinas. „Mes turime
Europos Komisijos laišką, pasidarėme oficialų jo vertimą.
Pacitavome per posėdį kelias
vietas, kuriose sakoma, jog
tik URM atsako už visų sankcijų taikymą ir išimtis. Išimčių
jie nenusiteikę daryti. URM įsitikinusi, jog yra didelis žygdarbis tai, ką jie dabar dėl mūsų
daro. Kita vertus, rašte teigiama, jog sankcijos gal pritaikytos ir teisingai, bet jos turėtų

kirsti per kišenę Šeimanui. Tačiau jam tos sankcijos nekerta,
kenčia sanatorijos darbuotojai.
Rašte teigiama, kad visoje ES
sankcijos turi būti pritaikomos
vienodai, tačiau matome, jog
Latvijoje ir Lietuvoje jos taikomos ir traktuojamos skirtingai“,
– sakė V. Čėsna.
Jo teigimu, sanatorijos darbuotojai gavo pinigus tik už sausį, bet už vasarį, kovą ir balandį
vis dar laukia pavedimo iš Baltarusijos. Anot V. Čėsnos, komitetų nariams nebuvo palikta alternatyva kitokiems siūlymams
– buvo kalbama apie pastatų,
žemės perėmimą, bet ne apie
žmones.

Vietoj epilogo
Kas galėtų paneigti, kad konservatorių valdžia žingsnis po
žingsnio vykdo savo klastingą planą – perimti iš Baltarusijos sanatoriją „Belorus“, pasitelkiant į pagalbą bankroto
procedūrą? Paprastai tariant,
paskelbti sanatorijos bankrotą,
o paskui puikiai įrengtą sanatoriją įsigyti už vieną eurą, kitaip
tariant – nacionalizuoti.
Tai, kad šis procesas užtruks
ne vieną mėnesį ar net metus, o sanatorijos darbuotojai
po bankroto bus priversti išeiti su simbolinėmis išeitinėmis
ir ieškotis darbo, kurio Druskininkuose nėra, tai centrinei
valdžiai nerūpi. Geopolitiniai
reikalai ir lengvai perimamas
vertingas turtas konservatorių valdžiai svarbiau už Lietuvos žmones? Neabejotina,
jog toks problemos sprendimas, kurį siūlo konservatorių
valdžia, turės grėsmingų pasekmių: bus sulaužyti žmonių
likimai, žmonės neteks mėgiamo darbo ir padidins bedarbių
gretas. Ar to siekia mūsų valdžia? Ar tai kelias į Gerovės
valstybę?
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Moderni odontologijos klinika „Šypsenos akademija“
atveria duris ir Druskininkuose
Klinikoje „Šypsenos akademija“ procedūroms atlikti naudojama moderniausia įranga ir pažangiausios
technologijos, leidžiančios
užtikrinti kokybiškai atliktą
darbą ir visišką kliento pasitenkinimą. Viena populiariausių „Šypsenos akademijos“
odontologijos klinikos pacientų pamėgtų procedūrų –
dantų balinimas lazeriu. Tai
itin veiksmingas ir saugus
dantų balinimo būdas, todėl
labai dažnai taikomas estetinėje odontologijoje.
Kalbant apie tobulai baltą šypseną ir dantų balinimo būdus,
iki šiol dažniausiai girdėdavome apie dantų balinimą kapomis ar specialistų atliekamą
įprastą „kabinetinį“ dantų balinimą, kai balinamoji medžiaga aktyvinama LED lempomis.
Tokias procedūras, ne paslaptis, dažnai lydi padidėjęs dantų
jautrumas. Be to, neretai procedūrą tenka kartoti net keletą
kartų, kol pasiekiamas norimas
efektas. Ar tai reiškia, kad grožis reikalauja aukų? Nebūtinai.
Šiuolaikinė odontologija siūlo
kitą alternatyvą – dantų balinimą lazeriu.
„Šypsenos akademija“ odontologijos klinikoje teikiama ir kita
populiari paslauga – profesionali burnos higiena, kurią, vadovaujantis odontologo rekomendacijomis, profilaktiškai atlikti
yra būtina, norint išsaugoti sveiką šypseną.
Apie dantų balinimą lazeriu
bei profesionalią burnos higienos procedūrą jums papasakos
ir į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus atsakys naujai duris Druskininkuose atvėrusios „Šypsenos akademijos“
burnos higienistė Birutė Kazakevičiūtė.

lazeriu pranašumai prieš kitus
kabinetinius balinimo būdus?
– Balinimo lazeriu pranašumas yra tas, kad balinamoji medžiaga pasiekia ir gilesnius danties audinius, todėl
balta šypsena galima džiaugtis, vos tik išėjus iš odontologo
kabineto. O bendra procedūros
trukmė yra vos 30-60 minučių.
Balinimas lazeriu yra pranašesnis už visas kitas balinimo
priemones dar ir todėl, kad natūralus baltumas pasiekiamas,
nesukeliant didelio dantų jautrumo, o tai procedūrą paverčia
itin saugia ir patogia.

ar dantenas, yra galimas šiek
tiek padidėjęs jautrumas ar nedidelis skausmas. Todėl gali
būti atliekamas nuskausminimas, ir pacientas procedūros
metu jokio skausmo nejaus.
– Ar profesionaliai burnos
higienos procedūrai užtenka
vieno vizito? Kokia yra procedūros trukmė?
– Burnos higienisto atliekama
procedūra trunka 30-60 minučių, priklausomai nuo dantų būklės. Dažniausiai profesionali
burnos higiena atliekama 1 vizito metu.
Naujai duris Druskininkuose atvėrusioje „Šypsenos akademijoje“ dirbs urnos higienistė
B. Kazakevičiūtė/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Kas yra profesionali burnos higiena?
– Profesionali burnos higiena – tai procedūra, atliekama odontologo kabinete: dantų
apnašų ir akmenų valymas, gydomųjų (fluoro ir kitų) preparatų aplikacijos, dantų bei plombų
paviršiaus poliravimas, pacientų mokymas individualios burnos higienos namuose.

onalią burnos higieną?
– Ne visos apnašos yra pašalinamos, savarankiškai valant
dantis dantų šepetėliu. Tinkamai neišvalius apnašų, jos sukietėja ir susidaro dantų akmenys – ten kaupiasi bakterijos,
kurios sukelia dantų kariesą,
burnos gleivinės ir periodonto
ligas. Tad, siekiant išvengti šių
ligų, yra būtina burnos higieną
atlikti profilaktiškai ir šias apnašas pašalinti. Profesionali burnos higiena taip pat yra atliekama prieš bet kokį odontologinį
gydymą bei dantų balinimą.

– Kodėl reikia atlikti profesi-

– Kaip dažnai reikėtų atlik-

ti profesionalią burnos higieną?
– Profesionalią burnos higieną rekomenduojama atlikti bent
1-2 kartus per metus. Procedūrų dažnumas priklauso nuo
akmenų kaupimosi intensyvumo, periodonto būklės bei paciento individualios burnos higienos įgūdžių.
– Ar profesionali burnos higienos procedūra yra skausminga?
– Dažniausiai profesionalios
burnos higienos procedūra yra
neskausminga, tačiau pacientams, turintiems jautrius dantis

– Ką reikėtų žinoti po profesionalios burnos higienos
procedūros?
– Po profesionalios burnos
higienos procedūros nerekomenduojama valgyti bei gerti dažančių produktų – kavos,
arbatos, raudono vyno, burokėlių, mėlynių ir kitų. Patartina nerūkyti bent 3 valandas po
procedūros.
Jeigu po profesionalios burnos
higienos norisi dar šviesesnės ir
baltesnės šypsenos, „Šypsenos akademija“ siūlo greitą, itin
efektyvų bei saugų dantų balinimą lazeriu. Tai – inovatyviausias kelias nepriekaištingai baltos šypsenos link.
– Kokie yra dantų balinimo

– Kaip atliekamas dantų balinimas lazeriu?
– Balinimo procedūros lazeriu
eiga yra tokia: naudojant VITA
spalvų skalę, nustatoma dantų spalva; uždedama dantenų
apsauga; dantys padengiami
specialiu geliu ir aktyvuojama
lazerio šviesa, balinimo gelis
paliekamas ant dantų 10 min.
(procedūra kartojama 2 kartus);
gelis nuplaunamas, nuimama
dantenų apsauga.
– Kaip dažnai galima atlikti
dantų balinimą lazeriu?
– Dantų balinimą lazeriu rekomenduojama atlikti ne dažniau
kaip 1-2 kartus per metus.
– Kokios yra rekomendacijos po dantų balinimo lazeriu? Ar yra produktų, kurių
nereikėtų vartoti po balinimo
procedūros?
– Norint palaikyti gautą dantų baltumą, po procedūros rekomenduojama reguliariai atlikti profesionalią burnos higieną,
vengti dažančiomis savybėmis
pasižyminčio maisto bei gėrimų.
Įgyvendinkite savo svajonę ir išsibalinkite dantis klinikoje „Šypsenos akademija“. Juk šypsotis
taip gera!
„Šypsenos
akademija“
džiaugiasi, jog sveikas ir gražias šypsenas galės kurti ir
Druskininkuose.
Lauksime
Jūsų adresu K. Dineikos g. 1,
SPA Vilnius Druskininkai. Registruotis galite tel. +370 633
90 605, +370 643 52 525 arba
internetu: www.sypsenosakademija.lt/registracija
Užsakymo Nr. MDR-302-02

Skelbiamas konkursas į Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas
Druskininkų savivaldybės administracija Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html
skelbia konkursą į Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. Darbo sritis – viešieji pirkimai.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 6,00.
Darbuotojui keliami išsilavinimo ir kiti reikalavimai nurodyti konkurso skelbime. Pretendentai dokumentus dėl dalyvavimo konkurse gali teikti iki 2021 m. gegužės 11 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Informacija teikiama tel. (8 313) 40 106, (8 313) 40 141, el. p. dovile.raciene@druskininkai.lt;
inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2021 metų Kultūros srities projektų konkursai
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2021 metų Kultūros srities projektų konkursus:
- Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti.
- Fizinių asmenų (menininkų, kūrėjų, kultūros puoselėtojų) bei juridinių asmenų (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina
valstybės arba savivaldybės institucija, NVO organizacijos), veikiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti.
Konkursų tikslas – skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudarant sąlygas menininkams, kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus.
Paraiškų priėmimo terminas – 2021 m. gegužės 3 d. - 2021 m. gegužės 14 d.
Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo konkursų nuostatus, paraiškos formą bei vertinimo kriterijus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt, reklaminiame skydelyje „Savivaldybės remiami projektai“.
Paraiška pateikiama vienu iš būdų:
1. elektroninė paraiška ir jos dokumentų versija pateikiama iki 2021 m. gegužės 14 d. 24.00 val. el. paštu langelis@druskininkai.lt, laiško eilutėje „Tema“ įrašius
konkurso pavadinimą „Kultūros srities projektų konkursui“;
2. atspausdinta paraiška turi būti pateikta užklijuotame voke, ant jo užrašant „Kultūros srities projektų konkursui“ ir iki 2021 m. gegužės 14 d. 17.00 val. pateikta
Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su konkursais susijusiais klausimais konsultacijas teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo,
komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas kultūrai, Naurimas Michailiuk: tel. 8 617 08840, el. p. naurimas.michailiuk@druskininkai.lt
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Pavasaris Druskininkų būsto rinkoje prasidėjo
energingai
Pasirūpinsime Jūsų mylimu žmogumi:
•
Profesionali priežiūra ir slauga visą parą;
•
Medicininis aptarnavimas (druskų kambarys,
kineziterapijos salė, masažas);
•
Nauja ir moderni kompensacinė technika;
•
Nauji vienviečiai, dviviečiai erdvūs kambariai;
•
Individualius poreikius atitinkantis maitinimas;
•
Sutvarkyta infrastruktūra pušyne;
•
Laisvalaikis ir užimtumas (biblioteka, įvairūs
renginiai).
„Ober-Haus“ nekilnojamojo turto ekspertas R. Klincaras: „Pavasarį Druskininkuose pasitikome išties energingai“/Asmeninio
archyvo nuotrauka

Praėjo daugiau nei vieneri
metai nuo pandemijos ir karantino pradžios paskelbimo Lietuvoje. Karantinas, paveikęs visas mūsų gyvenimo
sritis, taip pat pakoregavo ir
gyventojų, svarstančių apie
naują būstą, prioritetus. Išaugo erdvesnio būsto poreikis,
namo vietoj buto pasirinkimas ir antro būsto pirkimas.
Dažnesniu pirkiniu tapo sodyba gamtos apsuptyje arba
kurortiniame mieste.
„Atsiradęs antro būsto poreikis atgaivino nekilnojamojo turto
rinką regionuose. Nuo praėjusių
metų aktyviau perkamos sodybos vaizdingose vietovėse, investuojama į nekilnojamąjį turtą
kurortiniuose Lietuvos miestuose, – sako Ričardas Klincaras,
„Ober-Haus“ nekilnojamojo turto ekspertas.
Pirmiausia sandorių rekordus pradėjo mušti pajūrio regionas. Tuo metu nedideli kurortiniai miestai, tokie kaip
Birštonas ir Druskininkai, kurį
laiką buvo įdomūs mažesniam
investuotojų ir pirkėjų skaičiui.
– Tačiau kuo toliau, tuo labiau
matomas nekilnojamojo turto rinkos aktyvėjimas ir šiuose
kurortiniuose miestuose, ypač
– Druskininkuose. O pavasarį
Druskininkuose pasitikome išties energingai.“
Kurortui išskirtinis buvo šių
metų kovas. VĮ Registrų centro
duomenimis, per šių metų kovo
mėnesį Druskininkuose įregistruoti 36 butų ir 7 namų pirkimo-pardavimo sandoriai, kai
tuo metu 2021 metų vasarį buvo

Pasak „Ober-Haus“ eksperto, Druskininkų būsto rinka ir toliau didina apsukas – pirkėjų
aktyvumas nemažėja ir balandį/Asmeninio archyvo nuotrauka

parduota 12 butų ir 2 namai.
Pasak „Ober-Haus“ eksperto,
Druskininkų būsto rinka ir toliau
didina apsukas – pirkėjų aktyvumas nemažėja ir balandį.
VĮ Registrų centro duomenimis, per 2021 metų pirmąjį ketvirtį Druskininkuose buvo parduota 11proc. daugiau butų ir
namų nei per tą patį 2020 metų
laikotarpį.
„Ober-Haus“
skaičiavimais,
per metus (2021 metų kovą palyginus su 2020 metų kovu) butų
kainos Druskininkuose augo
2,4 proc. Vien per kovo mėnesį (2021 metų kovo mėnesį palyginus su 2021 metų vasario mėnesiu) butų kainos išaugo 0,8
proc. Tuo pačiu metu pernai karantinas ne tik pristabdė butų
pardavimo kainų augimą, bet ir
buvo fiksuojami neigiami pokyčiai – praėjusių metų kovą buvo
fiksuojamas 0,2 proc. kainų sumažėjimas.
„Miestui kasmet skiriamos didelės investicijos – statomi nauji
traukos objektai, neseniai atvertas sportininkų rengimo centras,
statomas Kultūros centras, naujos investicijos į K. Dineikos parką. Augant kurorto patrauklumui, vis daugiau pirkėjų mato
nekilnojamąjį turtą Druskininkuose ne tik kaip poilsio vietą,
bet ir kaip gerą investiciją, kurios kainos ateityje turi tendenciją kilti“, – sako R. Klincaras.
Didžioji dalis parduodamų
butų yra centrinėje Druskininkų miesto dalyje. „Tipinis tokio
būsto pirkėjas yra 45-60 metų
Vilniaus, Kauno, Marijampolės,
Alytaus miestų gyventojas, perkantis būstą nuosavomis lėšomis arba su nedidele dalimi skolintų pinigų. Miegamuosiuose

rajonuose aktyvesni patys druskininkiečiai, dažniausiai būstą
įsigyjantys su paskola“, – sako
R. Klincaras.
„Bendraujame ir su užsienio
šalių gyventojais, kurie Druskininkus pažįsta iš sveikatingumo
centrų ir, pailsėję čia, svarsto
apie nuosavą atostogų rezidenciją. Nors jų aktyvumas nėra
toks didelis, kaip prieš 6-8 metus, tačiau besidominčiųjų yra ir
dalį jų pritraukti pavyksta“, – pasakoja R. Klincaras.
Pirminės rinkos projektuose,
esančiuose Druskininkų mieste, šiuo metu stebimas susidaręs 35-45 kv. m butų kokybiško
būsto pasiūlos trūkumas – tokių
laisvų butų beveik nebeliko. Pasak „Ober-Haus“ eksperto, tokie
pokyčiai neliko nepastebėti potencialių investuotojų, kurie reaguoja į besikeičiančią situaciją rinkoje ir intensyviai įsisavina
ne tik tuščius sklypus, tinkamus
daugiabučių statybai, bet ir įsigyja nebaigtus statyti namus ar
rekonstruotinus pastatus naujų
daugiabučių vystymui.
Namai ir kotedžai pagal sandorių skaičių nusileidžia butams, tačiau jų populiarumas ir
paklausa pastebimai auga, tik,
deja, kol kas trūksta pasiūlos.
„Tokį būstą renkasi iš didmiesčių atvykusios šeimos, galinčios
dirbti nuotoliniu būdu ir ketinančios čia praleisti pusę darbo savaitės ar persikelti į Druskininkus visam laikui“, – pasakoja R.
Klincaras. Šių pirkėjų labiausiai
pamėgta naujoji centrinė miesto dalis (Baltašiškė) – su gerai
išvystyta infrastuktūra ir patogiu
susisiekimu.
Užsakymo Nr. MDR-302-03

Mus rasite: Pušelės g. 15, Naujieji Valkininkai,
LT-65462 Varėnos r.
Daugiau informacijos:
+370 612 39388 ir +370 664 41275
El. paštas: Info@puselesnamai.lt
www.puselesnamai.lt
Akupunktūros gydytojas, vienas iš pirmųjų Lietuvoje, turintis daugiau nei 40 metų patirties, gali padėti
Jums atsikratyti stuburo, sąnarių skausmų, pagerinti
miegą, sutvarkyti išbalansuotą nervų sistemą bei pagydyti daugelį kitų ligų.
Persirgusiems koronoviruso infekcija gali pašalinti tokius simptomus, kaip uoslės praradimas, silpnumas,
subfebrili temperatūra.
Gydytojas stažavosi Maskvoje, Kijeve, Odesoje, metus mokėsi Šanchajaus (Kinija) tradicinės kinų medicinos universitete, nuolat tobulina žinias tarptautiniuose seminaruose.
Esant reikalui, akupunktūros poveikio stiprinimui taiko manualinę terapiją, taikomąją kineziologiją, homeopatiją, fizioterapiją. Šių metodų taikymo visuma užtikrina efektyvų sisteminį poveikį, puikius gydymo
rezultatus.
DĖL KONSULTACIJŲ REIKĖTŲ KREIPTIS TEL.
+370 611 92020

TOLIMŲJŲ REISŲ VAIRUOTOJŲ DĖMESIUI!
Jeigu kalbate angliškai ar galite išmokti kalbėti šia kalba,
kviečiame dirbti Anglijoje, vežant jūrinius konteinerius.
Pasitinkame, sutvarkome visus reikalingus dokumentus,
apmokome!
Reikalavimai: B, CE kategorijos (95 kodas), vairuotojo
kortelė.
Mėnesio atlyginimas – 3200 svarų.

TEL. +447 427529915

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
Gamybos įmonei reikalingas auto krautuvo vairuotojas.
Teirautis telefonu 8 686 52724

Reklama didžiausio Dzūkijos regione
tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir
naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinių pasiekimai – nuolatinio
ir atkaklaus darbo rezultatas
Keliauti po Muzikos šalį visada įdomu, nes tai – nepaprasta ir nelengva kelionė. Ji
kiekvienam keliautojui pateikia daug iššūkių, reikalauja
nuolatinio ir atkaklaus darbo,
bet kartu suteikia kiekvienam
malonių bei džiugių akimirkų.
Mūsų mokyklos mokiniai
bei mokytojai sistemingai dirba ir sudėtingomis nuotolinio mokymo(si) sąlygomis, o
jų įveikti iššūkiai bei pasiekti
puikūs darbo rezultatai – dalyvavimas konkursuose ir laimėjimai juose – visada džiugina mokinius, jų tėvelius,
pačius mokytojus.
Sėkmė lietuvių liaudies dainos konkurse „Vai, žydėk,
žydėk“
Lietuva – dainų šalis. Lietuviams daina – antroji kalba,
jos gaida. Kai žmonės pradėjo kalbėti, pradėjo ir dainuoti.
Kaip sakė M. K. Čiurlionis, tos
dainos – tai tartum brangaus
marmuro uolos…
Džiugu, kad liaudies dainas
dainuoti mėgsta ir mūsų mokyklos solinio dainavimo mokinės, kurios kovo mėnesį dalyvavo Vilniaus Algirdo
muzikos mokyklos surengtame 5-ajame respublikiniame virtualiame lietuvių liaudies dainos konkurse „Vai,
žydėk, žydėk“. Konkurse dalyvavo gausus būrys dainorėlių iš įvairių Lietuvos muzikos
ir meno mokyklų. 87 dalyviai
varžėsi penkiose kategorijose. Iš penkių mūsų mokyklai
atstovavusių dalyvių dvi tapo
laureatėmis – Aušrinė Amšiejūtė (mokytoja V. Mieščionaitienė) pelnė 1-ą vietą, o
Austėja Katčenkaitė (mokytoja G. Vosylienė) – 3-ą. Milda Bagdanavičiūtė (mokytoja
V. Mieščionaitienė), Danielė
Sobol (mokytoja I. Vagnoriūtė) ir Sofija Jacevič (mokyoja
G. Vosylienė, koncertmeisteris T. Olšauskas) tapo diplomantėmis.

tegorijoje, pelnė garbingą 3-os
vietos laureato vardą.

Konkurso „Vai, žydėk, žydėk“ dalyvės (iš kairės į dešinę) 1-oje eilėje: mokytoja I. Vagnoriūtė, S. Jacevič, A. Amšiejūtė, mokytoja V.
Mieščionaitienė; 2-oje eilėje: mokytoja G. Vosylienė, D. Sobol A. Katčenkaitė/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Konkurso „Vilnius 2021“ 3-os vietos laureatas E. Marcelis/M. K. Čiurlionio meno
mokyklos archyvo nuotrauka

Konkurso „Pasaulis muzikos vaizdais“
1-os vietos laureatė K. Veščiovaitė ir mokytoja I. Bieliukienė/M. K. Čiurlionio meno
mokyklos archyvo nuotrauka

Konkurse „Vilnius 2021“ –
laureato vardas
Kovo pabaigoje Vilniuje su-

rengtas XIII-asis respublikinis
akordeonistų konkursas „Vilnius 2021“. Tai – giliausias tradicijas Lietuvoje turintis ir kas
antrus metus organizuojamas
renginys. Pasitelkus informacines technologijas, virtualus
konkursas vėl subūrė gabius

Konkurso „Clarinetto virtuoso“ Grand
Prix laimėtojas J. Čijunskis/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

ir ambicingus jaunuosius akordeonistus. Atlikti tris kūrinius
esamomis sąlygomis – iššūkis! Tačiau Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklai atstovavęs 3-os klasės mokinys
Eivinas Marcelis (mokytoja G.
Andruškevičienė) šį iššūkį priėmė ir savo amžiaus, gausiausioje pagal dalyvių skaičių ka-

Konkurse ,,Pasaulis muzikos vaizdais“ – 1-oji vieta
Balandžio 7-18 d. Vilniaus
Naujosios Vilnios muzikos mokykla organizavo respublikinį
jaunųjų pianistų programinės
muzikos konkursą ,,Pasaulis
muzikos vaizdais“. Organizatoriai pakvietė moksleivius ugdyti
kūrybiškumą, meninę iniciatyvą, stiprinti pasitikėjimą ir motyvaciją. Virtualus konkursas –
puiki erdvė visiems norintiems
ir gebantiems skleisti muzikavimo džiaugsmą. Šiame konkurse dalyvavo 280 jaunųjų pianistų iš visos Lietuvos. Mūsų
mokyklai konkurse atstovavusi 6-os klasės mokinė Kotryna
Veščiovaitė (mokytoja I. Bieliukienė) iškovojo 1-os vietos laureato diplomą.
Konkurse ,,Clarinetto virtuoso“ – Grand Prix diplomas
Balandžio 10 d. Kaišiadorių
meno mokykloje surengtame
pirmajame respublikiniame nuotoliniame klarnetininkų konkurse ,,Clarinetto virtuoso“ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklai atstovavo 7-os klasės
mokinys Juozas Čijunskis (mokytojas V. Andruškevičius, koncertmeisteris D. Juškevičius).
Puikiai atlikęs konkurso programą, J. Čijunskis buvo įvertintas
aukščiausiais balais ir apdovanotas Grand Prix diplomu bei
specialiuoju prizu.
Džiaugiamės mokinių darbštumu ir noru tobulėti! Sveikiname
konkursų nugalėtojus, jų mokytojus ir linkime sėkmės tolesniuose siekiuose!
Dėkojame mokinių tėveliams
už bendradarbiavimą, nes tik
kartu keliaudami link bendro
tikslo, pasiekiame puikių rezultatų ir sukuriame tvarius mūsų
bendruomenės santykius.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Druskininkiečiai kviečiami prisijungti prie aplinkosauginės
akcijos „Darom 2021“
Druskininkai ir jų apylinkės visada pasižymėjo švara ir tvarka, todėl kviečiame
bendruomenę ir šiais metais prisidėti tvarkant mus
supančią aplinką – dalyvauti viešųjų erdvių tvarkymo
akcijoje „Darom 2021“. Akcija rengiama gegužės 7-8
dienomis.
Atsižvelgiant į esamą pandemijos padėtį ir siekiant
užtikrinti gyventojų saugumą, šiemet keičiamas akcijos formatas.
KAIP DALYVAUTI SAUGIAI?
Kviečiame akcijos metu vadovautis Vyriausybės paskelbtomis saugumo rekomendacijomis, laikytis saugių
atstumų, asmeniškai pasirūpinant veido kaukėmis bei pirštinėmis. Laikantis šiuo metu
galiojančių įstatymų, viešose atvirose erdvėse leidžiama susitikti ne didesnėmis nei
5 asmenų arba dviejų šeimų/
namų ūkių grupėms.
KĄ IR KUR TVARKYTI?

Gegužės 7-8 dienomis druskininkiečiai kviečiami prisidėti tvarkant mus supančią aplinką – dalyvauti viešųjų erdvių tvarkymo akcijoje „Darom 2021“/Organizatorių nuotrauka

Savarankiškai
pasirinktas
Druskininkų savivaldybės viešąsias erdves.
KAIP PASIRŪPINTI ATLIEKOMIS?
Atliekas rinkti į asmeninius
šiukšlių maišus, taip pat gegužės 6-7 dienomis bus galimybė maišus pasiimti Savivaldybės administracijos langelyje
(adresu Vasario 16-osios g. 7)

arba atsiėmimą iš anksto susiderinus nurodytais kontaktais.
Surinktas atliekas galite palikti prie požeminių atliekų
konteinerių, savarankiškai pristatyti į ARATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles
( Gardino g. 100-102, Druskininkai, Vytauto g. 57A, Leipalingio miestelyje bei Verpėjų g.
26, Viečiūnų miestelyje).
Jei tvarkoma teritorija yra

atokiau nuo minėtų punktų,
prašome informuoti.
Informaciją apie tvarkytinas
viešąsias teritorijas teikia ir akcijos dalyvius registruoja:
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bučionytė
Carlsson: tel. +370 695 22995,
el. paštas laima.bucionyte@
druskininkai.lt
Druskininkų
savivaldybės
administracijos
Leipalingio
seniūnijos seniūnas Antanas
Krancevičius: tel. (8 313) 43
360, el. paštas antanas.k@
druskininkai.lt
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Viečiūnų seniūnijos seniūnas Alvydas Varanis: tel. (8 313) 47 917, el.
paštas
alvydas.varanis@
druskininkai.lt

Akcijos „Darom 2021“ organizatoriai kviečia parsisiųsti mobiliąją programėlę „Mes
Darom“, kuri veikia kaip atliekų monitoringo sistema. Čia
kiekvienas galime pažymėti šiukšlinas vietas, kurios bus
visiems matomos interaktyviame žemėlapyje. Žemėlapį taip
pat rasite „Darom“ interneto
svetainėje www.mesdarom.lt
Druskininkų savivaldybės administracija ragina visus gyventojus aktyviai palaikyti švarą ir tvarką viešosiose miesto
erdvėse, savo kiemuose.
Kviečiame fiksuoti akcijos
akimirkas ir jomis pasidalinti.
Nuotraukas siųskite el. paštu diana.sinkeviciute@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Medicinos darbuotojų dienos proga – medeliai nuo policijos pareigūnų
Minint Medicinos darbuotojų dieną, Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato bendruomenė padėkojo
ir pasveikino medikus jų profesinės šventės proga. Norėdami įprasminti šią padėką, policijos vadovai kartu su
medicinos įstaigų atstovais
visoje Alytaus apskrityje prie
gydymo įstaigų pasodino medelius. Prie Druskininkų ligoninės japonišką magnoliją
drauge su Chirurgijos skyriaus vedėju Vytautu Kvedaru
pasodino Druskininkų policijos komisariato viršininkas
Gintaras Krasnickas.
Medis – stiprybės ir nepailstamas energijos šaltinis, simbolizuojantis gamtos atsinaujinimą
ir gyvybę. Tikimasi, kad, įveikus
koronavirusinę infekciją, šie medžiai visiems primins apie policijos pareigūnų ir medikų susitelkimą, atsidavimą ir bendras
pastangas, kovojant dėl visuomenės sveikatos.
Alytaus apskrities prižiūrimos
teritorijos miestuose prie ligoninių ir poliklinikų augs ir žydės
vienuolika, draugystę ir bendradarbiavimą liudijančių, medžių:
šermukšnių, gudobelių, beržų,
liepų, magnolijų ir kitų.
„Gerbiami žmonės baltais cha-

Prie Druskininkų ligoninės japonišką magnoliją drauge su Chirurgijos skyriaus vedėju V. Kvedaru pasodino Druskininkų policijos komisariato viršininkas G. Krasnickas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

latais, gyvename keistais ir neramiais laikais. 2020-ieji mums
visiems, o ypač Jums, medikams, buvo beprotiškai sunkūs.
Žemai Jums lenkiamės ir ploja-

me: už kovą, su nematomu baisiuoju priešu, daužančiu žmonių likimus.
Siunčiame didelę padėką gydytojams, seselėms, visam me-

dicinos personalui: už rūpestį, už
nušluostytas ašaras, pasakytą
padrąsinantį žodį, už didelį pareigingumą, už pasiaukojimą, dėmesį ir globą, už Jūsų drąsą, už

Jūsų rankas, kurios apkabina kiekvieną ligonį, už Jūsų akis ir nuovargio raukšleles Jūsų veiduose.
Didžiausia pagarba Jums! Linkime stiprybės, ištvermės šiuo
kritiniu laikotarpiu ir emocinės
tvirtybės atliekant šį kilnų, sunkų ir atsakingą darbą. Ačiū, už
išsaugotą žmogiškumą. Ačiū už
išgelbėtas gyvybes! Sveikatos
Jums, nematomo fronto kariai!
Žinokite, kad už ligoninės durų
yra daug Jus palaikančių žmonių, besimeldžiančių už Jus ir
Jūsų sveikatą, suprantančių ir
palaikančių.
Su profesine švente Jus! Lai
šie metai būna fiziškai ir dvasiškai lengvesni! Saugokite save
taip, kaip saugote mus“, – tokiais žodžiais Medicinos darbuotojų dienos proga medikus
pasveikino Alytaus apskrities
policijos darbuotojų kolektyvas.
„Nuoširdžiai viso personalo
vardu dėkoju Alytaus apskrities
ir Druskininkų policijos komisariatams už parodytą dėmesį ir originalų sveikinimą. Labai
džiaugiamės puikiu bendradarbiavimu ir tą labai vertiname“, –
sakė Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė.
„Mano Druskininkai“
informacija

Savaitgalį Druskininkų verslas įkvėpė gurkšnį gryno oro
Beveik pusmetį klientų nematę ir su jais akis į akį nebendravę Druskininkų kavinių
ir restoranų darbuotojai praėjusį savaitgalį atidarė lauko
terasas ir sulaukė gausybės
svečių, atvykusių į kurortą pasigrožėti stebuklinga narcizų
pieva. Nors savaitgalio oras
buvo atšiaurus, lijo, snigo ir
siautėjo vėjas, tačiau kurorto
lankytojai nepraleidos progos
po ilgos pertraukos terasose papietauti su savo šeimos
nariais, pasimėgauti virtuvės
profesionalų pagamintais patiekalais. Žinoma, labiau sekėsi tiems restoranams, kurie turėjo uždaras terasas, ten
žmonės užsuko ne tik papietauti, bet ir sušilti. Nors žmonių nebuvo tiek, kaip ne karantino laikotarpiu, tačiau
verslininkai nusiteikę optimistiškai ir pripažįsta, jog pradžia
buvo nebloga.
Lauks svečių iš užsienio
Bendrovės „Dzūkijos Arnika“
vadovas, restorano „Etno dvaras“ savininkas Albertas Katilovskis teigė, jog savaitgalį restoranas sulaukė daug lankytojų:
„Kadangi mes esame šalia narcizų pievos, tai daugelis žmonių
užsuko pas mus papietauti.“
Jis pripažino, jog šis savaitgalis suteikė vilties, jog verslas atsigaus, kad visi – ir lankytojai, ir
verslininkai – sugrįš prie įprasto gyvenimo ritmo. Verslininkas
pripažino, jog labai laukia, kada
restoranams bus leista aptarnauti lankytojus ir patalpų viduje.
„Žinoma, jei išliks reikalavimai
tarp lankytojų išlaikyti dviejų
metrų atstumą ir restoranų viduje, tai padaryti bus sudėtinga. Ir
dabar mums kyla nemažai problemų, kai norime sąžiningai laikytis karantino taisyklių. Kai prie
vieno stalo sėdi keletas žmonių,
kaip mums žinoti, ar tai vienos
šeimos, ar dviejų namų ūkio atstovai? Sunku tai patikrinti, nenorime būti policininkais“, –

Beveik pusmetį klientų nematę ir su jais akis į akį nebendravę Druskininkų kavinių ir restoranų darbuotojai praėjusį savaitgalį atidarė lauko terasas ir sulaukė gausybės svečių, atvykusių į kurortą pasigrožėti stebuklinga narcizų pieva/Laimos Rekevičienės nuotrauka

sakė A. Katilovskis.
Jis sakė, kad nuo šiol restoranas lauko terasoje lankytojus
aptarnaus kasdien. Verslininko teigimu, dabar tikėtis didelio
pelno neverta, tačiau jis nori į
darbą sugrąžinti restorano personalą, kuris jau daug mėnesių
buvo be darbo ir sėdėjo namuose, tai, jo nuomone, daugeliui
sukėlė diskomfortą.
Paprašytas prognozuoti Druskininkų verslo perspektyvas, A.
Katilovskis pastebėjo, jog verslas greičiau atsigaus tuose kurortuose, kuriuose lankosi daugiau Lietuvos poilsiautojai.
„Manau, jog pirmiausia geriau
seksis Palangos, Nidos verslui, nes čia sulaukiama daugiausia Lietuvos lankytojų. Kadangi
Druskininkuose daugiausia svečių iš užsienio, tai, kol bus uždarytos Europos Sąjungos vidinės
sienos, tol nesulauksime normalaus svečių srauto“, – sakė
A.Katilovskis.
Jis pripažino, jog jam kelia nerimą kai kurie užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio
pareiškiamai, neva, į Lietuvą gali

būti neįleidžiami tie asmenys, kurie bus paskiepyti rusiška „Sputnik“ vakcina nuo COVID-19.
„Tai visiškas absurdas, kai politizuojamas vakcinavimo klausimas. Jei ši nesąmonė būtų
įtvirtinta, tai mes nesulauktume
svečių nei iš Rusijos, nei iš Baltarusijos, nei iš kitų šalių“, – piktinosi verslininkas.
Veikia ir terasa, ir sporto
klubas
Sveikatinimo ir poilsio centro
AQUA Klientų aptarnavimo vadovė Inga Salickienė pasakojo,
kad restorano AQUA terasoje
klientai buvo aptarnaujami visą
savaitgalį.
„Klientų buvo tikrai daug, juk
žmonės yra pasiilgę sėdėjimo
kavinėje ir kitokio, ne namuose
ruošto maisto. Mes pasiūlėme
paragauti picų ir patiekalų iš mažojo meniu. Apyvarta buvo tikrai
nebloga, nuteikė optimistiškai. O
jei būtų buvęs geresnis oras, tai
svečių būtų buvę dvigubai daugiau. Pastebėjome, kad tarp lankytojų buvo daugiausia kurorto
svečių, bet užsuko ir vietiniai gy-

ventojai“, – pasakojo pašnekovė.
Ji pastebėjo, kad verslas dirbo
nevienodomis sąlygomis: „Kai
kurie restoranai svečius kvietė
į uždaras terasas, kurios niekuo
nesiskiria nuo sėdėjimo pastato
viduje, tačiau niekas to nekontroliavo“.
Restorano AQUA terasa planuoja dirbti kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį.
„Manau, jog pirmasis blynas
nuo pandemijos pradžios buvo
visai pavykęs. Labai laukiame
tos dienos, kai bus galima svečius priimti restorano viduje.
Džiugu, kad jau pradėjo veikti mūsų sporto klubas, norinčiųjų sportuoti yra labai daug.
Žmonės pavargo nuo karantino ir labai nori sugrįžti į įprastą
gyvenimą“, – mintimis dalijosi I.
Salickienė.

Ieško naujų darbuotojų
Restoranas-picerija
„Sicilia“
dirba nuo penktadienio popietės. Jo savininkas Rimvydas
Žilinskas džiaugėsi sulaukęs
nemažai lankytojų, ypač – šeštadienį.
„Nors oras buvo labai nepalankus, tačiau šeštadienį pas
mus buvo nemažai žmonių.
Lankytojais galėjo pasidžiaugti ir „Elingas“, į dengtą terasą
rinkosi daug žmonių, net buvo
susidariusi eilė. Jei kasdien
taip būtų, kaip šį savaitgalį, tai
būtų visai neblogai. Prasidėjo
nauja savaitė, tai lankytojų beveik neliko. Bus nelengva. Jei
bus šiltesni orai, terasose susirinks žmonių, bet jei vėsu, tai
visi norės sėdėti patalpoje. Labai laukiame to momento, kai
leis dirbti ir restoranų viduje“,
– sakė R. Žilinskas, pridurdamas, kad jau šį savaitgalį ketinama atidaryti mažosios „Sicilia“ terasą.
Verslininkas sakė, jog pusmetis be darbo buvo rimtas iššūkis
restorano personalui, darbuotojai atpratę nuo intensyvaus darbo, savaitgalį nuvargino kojas:
„Kankina nežinia, kaip toliau leis
dirbti. Sunku planuoti, kiek darbuotojų reikės ateityje.
Paskelbėme darbuotojų atranką, tačiau tiksliai nežinome, kiek
jų reiks priimti.“
Savaitgalį Druskininkuose dirbo beveik visos viešojo maitinimo įstaigos, turinčios lauko
terasas. Lankytojų sulaukė restoranai ir kavinės „ The House“,
„Velvetti“, „Pušynas“, „Mosso“ ir
kiti. Ypač populiarus produktas
– kava išsinešti.
Parengė Laimutis Genys

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
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Informacija dėl Pieno gamybos ir realizavimo metinių
deklaracijų už 2020-2021 metų apskaitos laikotarpį teikimo
Druskininkų savivaldybė informuoja pieno gamintojus
(toliau – Gamintojas), kad iki
2021 m. liepos 30 d. gali teikti
Pieno gamybos ir realizavimo
metines deklaracijas už 20202021 metų apskaitos laikotarpį (toliau – TP deklaracija).
Apskaitos laikotarpis yra nuo
2020 m. balandžio 1 d. iki 2021
m. kovo 31 d. Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno
ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba)
gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų
atidavimą šioms reikmėms.
Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, iki 2021 m. liepos 30
d. gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats
užpildyti TP deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį.
Gamintojas, neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektronine bankininkyste, iki 2021
m. liepos 30 d. gali kreiptis į
savivaldybę tel. 8 614 25 826,
elektroniniu paštu info@druskininkai.lt, registruotu paštu:
Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, 66119
Druskininkai arba per kurjerį pateikti pasirašytą TP deklaraciją

ar duomenis, reikalingus TP deklaracijai užpildyti. Tokiu atveju svarbu žinoti, kad Gamintojas
ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. privalo atvykti į savivaldybę pasirašyti TP deklaracijoje. Jeigu Gamintojas neatvyksta
pasirašyti iki 2021 m. rugpjūčio
13 d., tuomet savivaldybė per 3
darbo dienas apie tai informuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrą, kuris atmeta TP deklaraciją PAIS.
Nesant galimybės TP deklaracijos ar duomenų pateikti kitais
būdais, Gamintojas gali atvykti į savivaldybę (Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai)
iki 2021 m. liepos 30 d. ir pateikti duomenis, reikalingus TP deklaracijai užpildyti.
Gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių privalo pateikti
deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu,
apie tai pažymėdamas deklaracijoje.
Gamintojas TP deklaracijos
formą pildymui gali rasti Druskininkų savivaldybės interneto
svetainėje, adresu: www.druskininkusavivaldybe.lt skyriuje
Pradžia/Veiklos sritys/Žemės
ūkis/ Kaimo plėtra.
Pažymime, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2021 m. sausio 29 d. įsaky-

mu Nr. 3D-63 „Dėl 2021–2022
metų susietosios paramos už
pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitė susietosios paramos už
pienines karves skyrimą. Vadovaujantis šiuo įsakymu, nebus
vertinamas rinkai patiektas pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų,
pretenduojančių į paramą, buvo
reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių laikotarpiu siektų ne mažiau
kaip 500 kg.
Atkreipiame dėmesį, kad Gamintojui, pateikusiam TP deklaraciją savivaldybėje, yra numatyta papildoma parama pagal
Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą. Gamintojas savivaldybei gali teikti Paraišką žemės ūkio rėmimo
programos 2019-2021 metams
projektui finansuoti (toliau – Paraiška) ir gauti finansavimą už
pieninių veislių galvijų (karvių/telyčių) 2020-2021 m. sėklinimą.
TP deklaracijas ir Paraiškas
priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto
valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas
(Vasario 16-osios g. 7), tel. 8
614 25 826.

Užuojautos
Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.“
Mirus mylimai Dukrytei,
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Jonui Lynikui
ir jo artimiesiems.
UAB „Druskininkų autobusų parko“
kolektyvas

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus.
Mirus buvusiai bendradarbei Janinai Nevardauskienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ramunę ir sūnų Dalių.
Buvusios PSPC laboratorijos darbuotojos

Žodžiai nepaguos, nenuramins,
gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Vladą Jurošių
dėl sesers Janinos mirties.
UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Druskininkų savivaldybės
informacija

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

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

PADĖKA
Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakės liepsną, tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus...
Nuoširdžiausiai dėkojame Druskininkų švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonui Vaidui Vaišvilui, laidojimo namų ,,Nutrūkusi styga“ administratorei Laimai, šeimos
gydytojai Rasai Ambrazaitienei, slaugytojai Jūratei Talačkienei, gydytojai Vingai Švedaitei-Ulevičei, Druskininkų ligoninės
Vidaus ligų bei Reanimacijos ir intensyviosios terapijos personalui. Ačiū visiems, padėjusiems ir palaikiusiems šią mums
sunkią valandą, palydint į amžiną poilsio vietą mums brangų
žmogų – Juozą Valentą.
Žmona Onutė, sūnūs Rimas ir Kęstutis

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
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2021.04.30 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 (Pra)rasta karta.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
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 Ieškomas.
00:45 Laiminga pabaiga.
02:30 Gyventi kaime gera.
03:00 Panorama.
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:45 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ledynmetis. Susidūrimas“.
21:20 „Bėgantis labirintu 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Bėgantis labirintu 2“.
00:00 „Patrulių zona“.
02:00 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
04:00 „X mutantai“.
04:50 „Laukinė Japonija“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
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 Ištrūkęs Džango.
00:15 Kobra.
01:55 Tik nekvieskite farų!
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Bušido ringas.
04.10 Vantos lapas.
04.35 Kaimo akademija.
04.55 Atliekų kultūra.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Akloji zona“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Baudėjas.
23:35 Priešas už vartų.
02:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:25 „CSI. Majamis“.
03:10 „Iškvietimas“.

2021.05.01 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Auklė Makfi.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:50 Amerika iš paukščio skrydžio.
13:40 Komisaras Montalbanas.
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 Dvyniai.
00:25 Ieškomas.
02:10 Amerika iš paukščio skrydžio.
03:00 Euromaxx.
03:30 Komisaras Montalbanas.
05:15 Ponių rojus.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:25 PREMJERA „Laukiniai Vakarai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukiniai Vakarai“.
12:35 „Operacija „Riešutai“ 2“.
14:15 „Kaimynas šnipas“.
16:05 „Veidrodėli, veidrodėli“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Veidrodėli, veidrodėli“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Raudonasis Žvirblis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Raudonasis Žvirblis“.
00:25 „Pamišėlė“.
02:05 „Nesunaikinami 3“.
04:15 „X mutantai“.
05:05 „Mažieji genijai“.
06:40 „Nuotykių metas“.
07:30 „Bunikula“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios.
10:00 Sėkmės tandemas.
10:30 Meškiukas Jogis.
12:10 Auksinis kompasas.
14:25 Policijos akademija 4. Civiliai
patruliai.
16:15 Artūras, svajonių milijonierius.
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras.
22:15 Operacija „Kas tėvas?“.
00:30 Blogoms mergaitėms viskas.
02:05 Ištrūkęs Džango.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: keliautojo dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
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11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato: greitis.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Augintinių talentų
šou“.
08:00 „Kvailiai šėlsta“.
08:30 „Augintinių talentų šou“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 Smaragdinės Malaizijos salos.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:15 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13:15 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Zodiako sugrįžimas.
00:10 Absoliutus blogis 2.
02:00 Baudėjas.

2021.05.02 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Ką veikti?!
12:00 Gamtos amžius.
12:50 Tobula planeta.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Koncertas „Jums, mamos“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Mano mama.
23:35 „Miestas 24“.
01:25 Dvyniai.
03:10 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
03:35 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:10 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Bembis“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Bembis“.
13:35 „Ir kaip ji viską suspėja?“.
15:30 „Keistas penktadienis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Keistas penktadienis“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Didysis šou burbulas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Didysis šou burbulas“.
22:30 „Gerumo stebuklas“.
00:45 „Prezidento lėktuvo sudužimas“.
02:20 „Bėgantis labirintu 2“.
04:40 „Mažieji genijai“.
06:35 „Nuotykių metas“.
07:00 „Bunikula“.
07:25 „Padūkėlių lenktynės“.

07:50 „Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai“.
08:20 „Tomas ir Džeris“.
08:50 Šaunioji beždžionė.
10:40 Paskutinis Oro valdovas.
12:45 Įkyruolė.
14:55 Gyvenimo užrašai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 Eilinis Džo. Kerštas.
00:20 Zūlanderis 2.
02:20 Operacija „Kas tėvas?“.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 Operetė Kauno pilyje.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Atliekų kultūra.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos komandinis galiūnų
čempionatas.
10:00 Didingoji Gvadalkivyro upė.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:15 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13:15 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:25 „Legendų biuras“.
23:35 „Gyvi numirėliai“.
00:35 Zodiako sugrįžimas.
02:30 Absoliutus blogis 2.

2021.05.03 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Kernavės archeologinė vietovė.
09:50 Kuršių nerija.
10:00 Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-osios metinės.
11:00 Tarnauti ir ginti.
12:00 Savaitė.
13:00 Įdomiosios pamokos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
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.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:50 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 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:45 „Ančiukų istorijos“.

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 „Pagrobimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Pagrobimas“.
23:50 „Naktinė pamaina“.
00:50 „Kobra 11“.
01:45 „X mutantai“.
02:35 „Mikė“.
03:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:00 „Naktinė pamaina“.
04:50 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
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.
22:30 Vagių pasaulis.
00:35 „Strėlė“.
01:30 Eilinis Džo. Kerštas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021“.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Mūsų gyvūnai.
08.00 Eko virusas.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
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. Laikykitės ten.
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 Laisvės TV valanda. Laikykitės ten.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. Laikykitės ten.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Keršto valanda.
22:35 „Mirtinas ginklas“.

13

2021 m. balandžio 29 d.

23:35 „Legendų biuras“.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:45 „CSI. Majamis“.
02:30 „Iškvietimas“.
03:10 „FTB“.

2021.05.04 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
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 Atpirkimo kelias.
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 (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gediminaičių Europa.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:45 „Ančiukų istorijos“.
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“.
16:25 „TV3 orai“.
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 „12 galimybių 2. Perkrauta“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „12 galimybių 2. Perkrauta“.
23:50 „Naktinė pamaina“.
00:50 „Kobra 11“.
01:45 „X mutantai“.
02:35 „Mikė“.
03:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
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 Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta.
00:30 „Strėlė“.
01:25 Vagių pasaulis.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 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 šešėlyje“. Lazdynų Pelėda.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Keršto valanda. Atlygis.
22:55 Keršto valanda.
00:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
00:55 „CSI. Majamis“.
01:50 „Iškvietimas“.
02:35 „FTB“.

2021.05.05 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Klanas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Langas į valdžią.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 Gimę tą pačią dieną.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
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 „Maištas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Maištas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Maištas“.
23:50 „Naktinė pamaina“.
00:50 „Kobra 11“.
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01:45 „X mutantai“.
02:35 „Mikė“.
03:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
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 Tarp mūsų, mergaičių.
00:20 „Strėlė“.
01:15 Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 #NeSpaudai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Misija „Neįmanoma“.
23:15 Keršto valanda. Atlygis.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:40 „CSI. Majamis“.
02:25 „Iškvietimas“.

2021.05.06 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita.
13:00 1000 pasaulio stebuklų.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
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 Vakaras su Edita.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
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 „Nešdintis visu greičiu“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nešdintis visu greičiu“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Kobra 11“.
01:50 „X mutantai“.
02:40 „Mikė“.
03:35 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:00 „Naktinė pamaina“.
04:50 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
12:45 „Būrėja“.
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 Lietuviški svingeriai.
00:25 „Strėlė“.
01:20 Tarp mūsų, mergaičių.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija.
04:50 „Menininkų portretai“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 #NeSpaudai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Oponentai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės TV laida. 2020.

06:25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Misija „Neįmanoma“ 2.
01:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „CSI. Majamis“.
02:50 „Iškvietimas“.
03:35 „FTB“.

Renginiai
Balandžio 30 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K.
Čiurlionio g. 59) kviečia į pasveikinimą-koncertą, skirtą Motinos dienai paminėti. Renginys vyks Muziejaus terasoje.

Parodos
Iki birželio 24 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veiks šventinė ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Iki gegužės 23 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje
(M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Arvydo Kumpio Japonijos fotografijų paroda „Pavasario portretai“
Iki balandžio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ tapybos, akvarelės ir miniatiūrų paroda „Žemaitijos dvasia“
Iki gegužės 2 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) veiks Algimanto Švėgždos (1941-1996) pastelių paroda, skirta paminėti 80-ąsias jo gimimo metines
Iki gegužės 4 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Broniaus Rutkausko tapybos paroda „Paslaptis. Iliuzija ir realybė“
Nuo balandžio 22 d. iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastiko kūrinių paroda

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, šalinamos karpos, opos ir randai.
Raukšlių ir randų gydymas, užpildų leidimas, apgamų, tatuiruočių, išsiplėtusių kraujagyslių apžiūra (šalinimas).
Kontaktai: Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8
685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji!
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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

Savaitraščio Nr. 302

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

Tel. 8 624 69222

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

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

UAB „Transeta“ ieško vairuotojo-ekspeditoriaus
dvivairiam ekipažui maršrutui Lietuva-Italija-Lietuva, vežant šaldytuvines puspriekabes. Savaitgaliai
namuose. Dėl detalesnės informacijos susisiekite
telefonu +370 698 09040
Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.
Užsukite į Romos Pankevičienės
cukrainę (Vytauto g. 15),
tel. 52618

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

UAB „Mirasta“
Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties
apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

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

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456
Perku gręžimo stakles ir oro kompresorių.
Tel. 8 610 48759

R. Pankevičienės įmonei reikalingas vairuotojas.
Tel. 8 686 43950
Informuoju, kad 2021-05-11 d. 9:00 val. bus atliekamas žemės sklypo
kad. Nr. 5925/0010:430, esančio Didžiasalio kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimas. Kviečiame atvykti gretimo sklypo kad. Nr.
5925/0010:248, savininką V.Š. arba jo įgaliotus asmenis.
Matavimus atliks MB „Geometras“, matininkas Edmundas Mazėtis, tel.8
61430409, e. p. mbgeometras@gmail.com

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško nuomotis dirbamos žemės Druskininkų, Varėnos bei Lazdijų savivaldybėse. Išnuomokite žemę man ir garantuotai gaukite didžiausią
nuomos mokestį rajone. Pasitarkite telefonu 8 676 26009
Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško pirkti dirbamos
žemės Liškiavos, Panaros, Kibyšių, Leipalingio seniūnijose.
Jūsų žemė verta daugiau. Kreipkitės telefonu 8 676 26009

Superkame benzininius automobilius
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770
ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS,
VISI SKARDINIMO DARBAI.

Tel. +370 610 72180

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

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuotojų darbui (vežant šaldytuvus, tentus, puspriekabes)
reisams: Lietuva-Italija-Lietuva. Lietuva–Italija–Rusija.
Darbas Europoje (kadencijomis).
Kontaktinis tel. +370 622 22333

Dainavos žynys
Būrimai telefonu

Tel. 8 608 33221

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

Vidutinio dydžio augalininkystės ūkyje renkama nauja
komanda ir ieškomi du darbuotojai darbui su technika. Patirtis – privalumas, tačiau yra galimybė apmokyti ir mažai
patyrusį, tačiau labai norintį dirbti žmogų. Iki darbo reikia atvykti nuosavu automobiliu. Atlyginimas – nuo 900 Eur į rankas!
Kreiptis telefonu 8 648 37750
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

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

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383
Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų valymas
Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277
Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Pigiai parduodame pušines
malkas
(supjautos kaladėmis).
Druskininkų savivaldybėje
pristatymas –
nemokamas!

Tel. 8 630 45599

Greitai ir kokybiškai
išpjauname medžius
– tiek gyvenamosiose teritorijose,
tiek sunkiai prieinamose vietose bei
kapinėse.
Tel. 8 627 49416
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
Parduoda 2 kambarių, 38 kv. m
butą Gardino g.: vienas kambarys
suremontuotas, su baldais, kitas
– nesuremontuotas; šarvo durys,
plastikiniai langai. Kaina – 27 000
Eur. Tel. 8 607 36078
Parduodamas 44 kv. m 2 kambarių
butas M. K. Čiurlionio g., 2 aukštas
iš 5. Kaina – 64 000 Eur.
Tel. 8 606 04614
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 50 kv. m 2 kambarių
butas Liškiavos g., 3aukštas iš 5.
Kaina – 45 000 Eur.
Tel. 8 606 04614
Parduodamas 2 kambarių butas
Liepų g., mediniame name: kūrenama krosnis, veranda, WC, šaltas
vanduo. Tel. 8 676 72759
Parduoda 3 kambarių butą 5-ame
aukšte, su vaizdu į Alkos tvenkinį.
Tel. 8 601 08438
Parduodamas 3 kambarių butas
naujos statybos name, Liškiavos
g., 69 kv. m, butas su grindiniu
šildymu, labai mažos šildymo išlaidos. Yra privati parkavimo vieta.
Tel. 8 638 85452
Parduodamas 4 kambarių, 78, 85
kv. m butas: 4 aukšte iš 4, bendrabučio tipo name Gardino g. 17, kaina – 37 500 Eur. Tel. 8 687 37575
Viečiūnuose parduodamas žemės
paskirties sklypas – 21 aro (350
Eur/aras), netoli miško ir preky-bos
centro „Maxima“. Sodo namelis su
priestatu, sodų bendrijoje „Papartis“, kaina – 30 000 Eur.
Tel. 8 603 94991
Sodų bendrijoje „Dainava“ parduodamas 6 arų sodo sklypas su mūriniu namu ir mansarda, yra didelis
rūsys, šulinys. Tel. 8 698 49628

namų valdos sklypas (kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje), puikus
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur.
Tel. 8 624 69222
Parduodamas 2,57 ha žemės sklypas (iš jų – 0,18 ha miškas), Utiekos
kaime, netoli Druskininkų. Atlikti kadastriniai matavimai. Kaina – 7500
Eur. Kontaktinis tel. 8 686 64303
Parduodamas 5,4 ha žemės ūkio
paskirties sklypas prieš Krivonių
kaimą. Kaina – 16 500 Eur.
Tel. 8 663 63039
Parduodamas 4, 90 ha žemės ūkio
paskirties sklypas Lazdijų rajone.
Bendram plote yra 1,00 ha vandens telkinys. Yra leidimas žvejoti
žymėtais tinklais. Geras privažiavimas. Teirautis tel. 8 621 23683
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
M. K. Čiurlionio g., šalia miško.
Atlikti geodeziniai matavimai, yra
elektra, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
Parduodamas 15, 94 arų namų
valdos sklypas su A+ statybos leidimu, unikalioje vietoje šalia miško
(Grūto kaime). Patogus susisiekimas su miestu. Tel. 8 638 85452
Parduodami sklypai Neravuose,
šalia pagrindinio kelio.
Tel. 8 623 57433
Leipalingio miestelyje, Druskininkų sav., Veisiejų g. parduodamas
gyvenamasis namas (72 kv. m) su
ūkiniais pastatais ir 8,4 arų sklypu
už 19 500 Eur. Tel. 8 616 48116

drijoje šalia Druskininkų. Gali būti
apleistas. Tel 8 605 05407
Pirkčiau garažą Druskininkuose.
Tel. 8 627 41783

Keičia
12 arų sklype Druskininkuose
esantį naujos statybos namą be
vidaus darbų keičiu į butą Vilniuje.
Tel. 8 670 64730

Nuoma
Ilgalaikei nuomai – vieno kambario
butas renovuotame name antrame
aukšte už parduotuvės „Vynoteka“.
Tel. 8 611 53844

Perka nekilnojamąjį turtą
Pirkimui arba nuomai ieškomas
butas, nedidelis sklypas su pastatais arba tuščias šalia Druskininkų.
Gali būti apleistas. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 605 05407
Jauna šeima ieško pirkti sodo
namą išsimokėtinai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 601 26048
Pirkčiau 2-3 kambarių butą Kalviškių mikrorajone. Tel. 8 653 67321

Miesto centre, M. K. Čiurlionio g.
parduodamas 2 kambarių butas:
41 kv. m, 1 aukštas, namas – renovuotas, renovacijos mokesčiai
išmokėti. Kreiptis tel. 8 605 85292

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

Perku žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Pirkčiau garažą Baltašiškėje. Gali
būti apleistas. Tel. 8 605 05407
Ieškomas pirkti sklypas sodų ben-

Kineskopinių TV „Panasonic“,
„LG“, „Philips“ ir TV priedėlio „TV
STAR“, muzikinių centrų „Akai“ ir
„Philips“ distanciniai pulteliai, Scart
laidai – nuo 2 Eur, mobilaus telefono „Nokia“ įkrovikliai ir ausinukės
– 2 Eur, kolonėlės „NGS“ už 9 Eur,
skaldelė trinkelių klojimui: 1 maišas
– 4 Eur, pakabinami šviestuvai –
nuo 5 Eur, medžioklinis šautuvas
„IŽH27 (12 kalibras su medžiokliniu
prožektoriumi) – 250 Eur. Gliukozės matuoklis „ACCU-CHEK INSTANT“ ir diagnostinės juostelės.
Tel. 8 686 43600
Stalas-transformeris, baltos spalvos, kaina – 70 Eur.
Tel. 8 615 59133
28 colių vyriškas dviratis „KANDS“.
Kaina – 170 Eur. Tel. 8 611 32291
5 aliuminiai pieno bidonai, 2 benzino kanistrai. Tel. 8 659 99017

Išsinuomotų
Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemę šalia Leipalingio.
Tel. 8 686 82044 ir 8 612 54947
Tvarkinga, darni, dirbanti 5 asmenų
šeima ilgalaikei nuomai ieško 3-4
kambarių buto/namo Druskininkų
mieste arba apylinkėse.
Tel. 8 605 73536
Nuo birželio 1 d. visai vasarai ar
ilgiau ieškome buto ar sodo namelio apgyvendinti keturiems statybos
meistrams. Dėl pasiūlymų kreiptis
tel. 8 675 00095
Išsinuomočiau sandėliuką (rūsį)
Liškiavos, Merkinės, Ateities gatvėse arba garažą Druskininkuose.
Tel. 8 682 68087

Žemės ūkio produkcija

Perdengimo plokštės, 4 vnt., 6×1,5
m, po 90 Eur. Tel. 8 685 10884
Šaldytuvas „Atlant“.
Tel. 8 614 95189
Parduodu tašus (brusus)
10x10x6000, vnt. kaina – 14
eurų. Yra 90 vnt., taip pat lentas
3x10x6000. Yra 200 vnt. Vnt. kaina
– 4 eurai. Du metus džiovinta lauke. Tel. 8 652 41482
Dvigulė lova su čiužiniu.
Tel. 8 678 80644
Špižinė krosnelė („buržuika“),
„Rehal“ plastikinės, stiklinės lauko
durys 1 m x 210. Tel. 8 604 65850
Naujų odinių striukių, švarkų ir
avikailių galutinis išpardavimas su
70 proc. nuolaida. Kaina – nuo 20
eurų. Tel. 8 698 40430

Parduodu valytus grūdus: vasarinius kviečius, avižas, vikių-avižų
mišinį, miežius. Tel. 8 616 11588

Malkinės sandėliukas, kokliai,
lauko tualetas (medinis), kreivuolių
pavėsinė, lova (1 m 60x2 m) su
čiužiniais, spintelė.
Tel. 8 636 04842 ir 8 656 38881

Parduodu 2 mėnesių ožiukus ir
ožkytę. Vieno kaina – 20 Eur.
Tel. 8 611 19982

Ąžuolinės taburetės.
Tel. 8 618 20125

Parduodu bičių šeimas.
Tel. 8 687 98911

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

Parduodu bites ir avilius.
Tel. 8 650 50962
Parduodu avižas. Maišas – 6 Eur,
tel. 8 657 87140

Miškas, mediena, malkos

Parduodu 2, 55 ha sklypą Vilkininkų kaime (apie 4 km nuo Leipalingio), apie 150 metrų iki dviejų ežeriukų. Sklypas ribojasi su žvyruotu
keliu. Tel. 8 617 62483
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Parduodamos įvairios medienos
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Parduodame statybines pušines
lentas. Tel. 8 694 04146
Parduodu beržines malkas.
Tel. 8 648 92746

Įvairūs daiktai
Laboratorinis mikroskopas, foto
didintuvas „KROKUS“, vinilinių
plokštelių grotuvas, antikvarinės,
1976 m. Visuotinės dailės istorijos
knygos (3 tomai), radijo magnetofonas „AKAI“, popierius – vatmanas,
10 lapų – 3 Eur. Tel. (8 313) 55714

Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), televizorius „Philips“ su
priedėliu, austos vilnonės lovatiesės, rusiška sulankstoma lovelė,
pakabinami šviestuvai, koja minama siuvimo mašina.
Tel. 8 630 87652
Transporto priemonės ir jų
dalys

„Mercedes Benz 308D“: 1995 m.,
bortinis , kėbulo ilgis – 4 m, po
kapitalinio remonto, 3,5 t, vai-ruoti
pakanka „B“ kategorijos vairuotojo
pažymėjimo. Tel. 8 616 37622
Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis padėti
ūkyje. Tel. 8 626 49968
Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir
meistrai dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą). Tel. 8 658 83471

Perka
Perku auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374
Audio kasetes, vinilines plokšteles.
Siūlyti įvairius variantus. Perku naujametinius senus žaisliukus: snieguoles, senelius, lėles, meškiukus,
eglutės dekoracijas, girliandas. Tel.
8 651 89996 ir 8 686 14096
Brangiai perku senus eglutės žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į
namus. Tel. 8 653 96521

Dovanoja
Žurnalų „Mūsų gamta“ 1970-1990
m. įrišti komplektai.
Tel. (8 313) 55714
Atiduodamas nugriovimui kluonas
ir tvartas. Tel. 8 615 43483
Dovanojame seną ketaus vonią ir
„Zimmermann“ pianiną. Išsinešti
patiems iš 2 aukšto.
Tel. 8 675 00095

Ieško darbo
51 m. moteris ieško darbo, gali
padėti buityje, tvarkyti namus.
Tel. 8 677 86431
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti
sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465
Buhalterė ieško darbo.
Tel. 8 643 13567
Vyras ieško darbo, gali genėti medžius, išvalyti sklypą, mišką, išvartas. Tel. 8 676 45137
Vyras ieško darbo.
Tel. 8 638 10880
Ieško slaugės darbo, gali slaugyti
ligonį, prižiūrėti namus, darbo patirtis. Tel. 8 631 52541

4 lieti diskai ir naudotos vasarinės
padangos: R15, 5x110,5x112, vidurinė skylė – 72, 5, tinka „Opel
Zafira“. Tel. 8 650 98950

45 m. vyras ieško darbo: gali prižiūrėti sodybą, tvarkyti aplinką,
atlikti kitus ūkio darbus, joje gyventi. Tel. 8 604 72710

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

46 m. statybininkas ieško darbo
savaitgaliais. Tel. 8 627 02119

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 stiprintuvas, el. stoglangis, kablys, grotuvas, centrinis užraktas.
Tel. 8 616 37622

Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir meistrai
dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo
liudijimą ar individualią veiklą).
Tel. 8 658 83471
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

30 m. vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo. Tel. 8 605 76175
Jaunas vyras ieško pavienių arba
ilgalaikių darbų. Esu kruopštus,
atsakingas, be žalingų įpročių, galiu
dirbti bet kuriuo metu: darbo dienomis ir savaitgaliais. Tel. 8 676 52360
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 600 71062

Kita
Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701
Priimčiau gruntą. Tel. 8 656 38881
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PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ
HIDRAULINIŲ BANDYMŲ IR REMONTO
DRUSKININKŲ MIESTE
Informuojame, kad dėl užsitęsusio šildymo sezono Druskininkų miesto šilumos trasų hidrauliniai bandymai š. m. balandžio 27-28 d. nebuvo vykdomi.
Druskininkų miesto šilumos trasų hidraulinius bandymus planuojama įvykdyti š. m. gegužės 11-12 dienomis. Hidrauliniai
bandymai vykdomi kasmet su tikslu nustatyti problemines šilumos tinklų vietas ir jas sutvarkyti. Šių 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“

