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Deimantė Radzevičiūtė: „Man garbė varžybose
atstovauti Druskininkams“
tokį turėjau – mano buvusios komandos „DriftDevil“ prezidentą.
Jam esu dėkinga, kad suprato,
kada, kiek ir ko iš manęs galima
reikalauti, jo dėka daug išmokau
ir pasiekiau.
Prisimenu, kai buvau vos dvidešimties, mano amžiaus merginos pirko praktiškus, nedidelius
automobilius, o aš – nenaują,
bet galingą BMW. Kai atvažiuodavau į savo kiemą, merginos
net nežiūrėdavo į jo pusę, tik
vyriškiai suprasdavo, kad „kieta“ mašina. Ir dabar automobilių sporte mane daugiau supa
vyriška kompanija. Laimė, atsiranda vis daugiau šiame sporte
dalyvaujančių moterų, daugiau
bendraminčių, su kuriomis galiu
pabendrauti automobilių, drifto
tema, pasitarti.
Manau, kad šito pomėgio man
būtų sunku atsisakyti, neįsivaizduoju savęs be mašinų motorų
gaudimo.
– Kokius mokslus esi baigusi? Ar jie susiję su automobiliais?
– Vilniaus verslo kolegijoje turizmo kolegijoje įgijau turizmo
administravimo specialybę, nes
man buvo svarbu baigti mokslus. Tačiau visą laiką tenka dirbti „su skaičiais“ – tvarkau apskaitą.
Gyvendama Druskininkuose,
savo malonumui pradėjau mokytis Žirmūnų mokymo centre.
Juo labiau, kad tam turėjau sąlygas per karantiną – metus nedirbau, todėl buvo laiko lankyti
užsiėmimus. Turbūt nustebsite,
išgirdę, kokią specialybę pasirinkau? Automechaniko! Net
tame centre visi stebėjosi, kad
moteris atėjo nuoširdžiai gilintis
į šios specialybės subtilumus.
Stebėjosi ir mano mokytojas
Jonas. Ne tik dėl to, kad lankiau
visus užsiėmimus, bet ir todėl,
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D. Radzevičiūtė džiaugiasi, galėdama drifto varžybose atstovauti Druskininkams/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Pažiūrėjus į dailią, gležną
29 metų Deimantę Radzevičiūtę, ko gero, niekas nepasakytų, kad ji aistringa automobilių sporto dalyvė, viena
iš pirmųjų Lietuvos moterų,
įsitraukusių į driftą šios sporto šakos varžybose ir iškovojusi prizinę vietą bei taurę.
Mergina pelnytai didžiuojasi
ir Lietuvos automobilių sporto federacijos įteiktu apdovanojimu – medaliu „Metų moteris 2018“.
Prieš ketverius metus į Druskininkus iš sostinės Deimantė
atvyko paskui savo mylimąjį Aurimą. Abu juos jungia ir
bendras pomėgis ekstremaliam sportui – driftui.

Iš didmiesčio kilusiai merginai reikėjo laiko priprasti prie
mažo kurorto, bet dabar čia
jaučiasi gerai, vertina mažo
miesto privalumus ir džiaugiasi, drifto varžybose galėdama atstovauti Druskininkams.
– Deimante, iš kur ta trauka
automobiliams ir ekstremaliam sportui?
– Driftu susidomėjau dar vaikystėje. Nuo mažens traukė
motociklai, kartingai. Laimė,
mano pomėgį palaikė močiutė
ir senelis, su kuriais tada gyvenau. Mama gyveno užsienyje,
o jai prireikė laiko, kol suprato,
kad niekas iš manęs šio pomėgio „neišvarys“. Ji ilgą laiką nesuvokė, kodėl mane labiau trau-

kia eiti į garažą, o ne žaisti su
lėlėmis.
Žinoma, aš ją suprantu. Juk
driftas yra kontaktinis sportas,
rizikingas, o mamai svarbiausia, kad jos dukra būtų saugi.
Kai sulaukiau aštuoniolikos, automobilių sportu susidomėjau
rimčiau, tačiau išmokti driftinti
prireikė kelerių metų. Iš pradžių
buvo įvairiausių emocijų, jos virte virė, buvo ir pykčio, ir apmaudo, ir ašarų. Džiaugiuosi, kad
tada užteko atkaklumo ir kantrybės ir likau drifte. Jau 6 metus
dalyvauju varžybose.
Kai man buvo apie 17 metų,
dar nebuvo labai populiarus
moterų dalyvavimas automobilių sporte, dabar viskas keičiasi. Manau, kad labai svarbu turėti gerą pirmąjį mokytoją. Aš
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Žurnalas „Reitingai“ ir vėl įvertino švietimo įstaigas: druskininkiečiai itin aktyviai
naudojasi neformaliojo švietimo galimybėmis
L. Urmanavičius: „Smagu, kad vaikai aktyviai
sportuoja, renkasi jiems patinkančius būrelius, kad
juos ugdo šalies mastu geriausiais pripažinti pedagogai, tačiau yra ir probleminių klausimų, prieš
kuriuos negalime užmerkti akių. Labai norisi sustiprinti „Saulės“ ir „Atgimimo“ mokinių žinias, juk
būtent 5-8 klasėse mokiniai įgyja pagrindus, kurių
jiems reikia, toliau mokantis gimnazijoje. Žinoma,
reikia palikti laiko vaiko savišvietai ir savęs, kaip
asmenybės, pažinimui bei ugdymui, tačiau stiprinti jų motyvaciją mokytis privalome, nes žinių lygis
galėtų būti daug aukštesnis. Norėtųsi pagerinti ir
gimnazistų pasiekimus, maksimaliai išnaudoti mokyklose sukurtą modernią aplinką, aktyviai kurti
mokymuisi pozityvią aplinką, stiprinti pedagogų
bendruomenę.“
Mokslo metams artėjant į
pabaigą, vienintelio Lietuvoje
analitinio švietimo ir aukštojo mokslo žurnalo „Reitingai“
rengėjai ir vėl įvertino šalies
ugdymo įstaigų pasiekimus –
tarp pasiekusiųjų aukštų rezultatų yra ir Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos,
pedagogai.
Tarp daugiausia 2019-2020 m.
sporte didžiausių laimėjimų pasiekusių Lietuvos mokyklų –
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla.
Druskininkų „Viečiūnų“ progimnazija patenka tarp mokyklų, kuriose daugiausia mokinių
naudojasi neformaliojo švietimo
galimybėmis. Būrelius čia lanko
beveik 90 proc. mokinių.
Vienas iš reikšmingų žurnalo
rengėjų tyrimų – pradinių mo-

kyklų ir progimnazijų reitingas.
„Pristatome pradinių mokyklų ir
progimnazijų reitingą pagal akademinius rezultatus. Buvo įvertinti matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, o
progimnazijų lygyje – dar ir socialinių mokslų pasiekimai“, – pažymi rengėjai.
Vertinant aštuntokų pasiekimus, iš 160-ies Lietuvos progimnazijų Viečiūnų progimnazija užima 71 vietą, Leipalingio
– 87-ą.
Gruodžio mėnesį „Reitingų“
kūrėjai atrinko 500 geriausių
mokytojų, tarp kurių buvo ir penkios Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pedagogės.
Šį kartą žurnalas pristatė 270
šalies mokytojų perlų, kurie jau
išėję į pensiją, bet ir toliau dir-

Druskininkų ežerai įžuvinti
lydekomis

Žuvininkystės tarnybos specialistai į Druskininkų savivaldybėje esančius ežerus išleido
paaugintų lydekų jauniklių/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Pirmadienį
Žuvininkystės
tarnybos specialistai į Druskininkų savivaldybėje esančius Avirio, Dulgo, Grūto, Vilko ežerus išleido paaugintų
lydekų jauniklių. Įžuvinimo
darbai aktyviai vykdomi visoje Lietuvoje.
Šalies mastu lydekų vandens
telkiniams įveisti nepakanka, šių
žuvų poreikis yra žymiai didesnis.
Lydeka yra viena iš vertingiau-

sių Lietuvos vandenyse gyvenančių plėšrūnių. Ši žuvis yra
ne tik geras biomelioratorius,
bet ir puikus mėgėjiškos žūklės
objektas.
Dirbtiniu šios žuvies veisimu
Lietuvoje užsiima daug žuvininkystės ūkių, tačiau didžiausius
šių žuvų kiekius, skirtus valstybinių vandens telkinių įžuvinimui, užaugina Žuvininkystės
tarnyba.

ba mokyklose. „Juos myli vaikai, vertina tėvai, gerbia kolegos, brangina ir saugo mokyklų
vadovai“, – pažymi žurnalo rengėjai.
Tarp šių mokytojų - ir Druskininkų „Ryto“ gimnazijos anglų
kalbos mokytoja ekspertė Birutė Juozdevičienė.
Pasak Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, kai kurie „Reitinguose“ pateikti rezultatai
džiugina, o kai kurie signalizuoja, kad reikėtų labiau pasitempti.
„Be jokios abejonės, smagu, kad vaikai aktyviai sportuoja, renkasi jiems patinkančius
būrelius, kad juos ugdo šalies
mastu geriausiais pripažinti pedagogai. Tačiau yra ir probleminių klausimų, prieš kuriuos

„Viečiūnų“ progimnazija patenka tarp mokyklų, kuriose daugiausia mokinių naudojasi
neformaliojo švietimo galimybėmis – būrelius čia lanko beveik 90 proc. mokinių/Viečiūnų
progimnazijos archyvo nuotrauka

negalime užmerkti akių. Labai
norisi sustiprinti „Saulės“ ir „Atgimimo“ mokinių žinias, juk būtent 5-8 klasėse mokiniai įgyja pagrindus, kurių jiems reikia,
toliau mokantis gimnazijoje. Žinoma, reikia palikti laiko vaiko
savišvietai ir savęs, kaip asmenybės, pažinimui bei ugdymui,
tačiau stiprinti jų motyvaciją mokytis privalome, nes žinių lygis
galėtų būti daug aukštesnis. Norėtųsi pagerinti ir gimnazistų pasiekimus, maksimaliai išnaudoti mokyklose sukurtą modernią
aplinką, aktyviai kurti mokymui-

si pozityvią aplinką, stiprinti pedagogų bendruomenę“, – sakė
L. Urmanavičius. Jis pažymėjo,
kad 2019-2020 m. mokslo metai – išskirtiniai, nes pasaulį sukausčiusi pandemija itin smarkiai palietė švietimo sritį, o tai
taip pat turėjo įtakos mokinių
pasiekimams.
Primename, kad praėjusių
metų pabaigoje pradėti Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo plano 2021-2025 m. rengimo darbai – šio plano tikslas yra
užtikrinti vaikų ugdymo kokybei
reikalingus veiksnius.

Išnuomojamos gamybinės paskirties patalpos
Druskininkų savivaldybės administracijos turto nuomos komisija skelbia Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – patalpų gamybiniame korpuse Verpėjų g. 26, Viečiūnuose, Druskininkų savivaldybėje (unikalus Nr. 3896-2007-4015, nuomojamų patalpų plotas
- 5 933,93 kv. m) viešą nuomos konkursą.
Pagrindinės nuomos sąlygos:
1. Nuomos terminas – 10 metų.
2. Pradinis nuompinigių dydis:
2.1. nuo sutarties pasirašymo iki 2021-12-31 – 1 Eur (be PVM), už visas patalpas per mėnesį:
2.2. nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 – 0,30 Eur (be PVM) už 1 kv. m patalpų per mėnesį;
2.3. nuo 2023-01-01 iki 2025-12-31 – 0,60 Eur (be PVM) už 1 kv. m patalpų per mėnesį;
2.4. nuo 2026-01-01 iki nuomos termino pabaigos – 0,90 Eur (be PVM) už 1 kv. m patalpų
per mėnesį.
3. veiklos nuomojamame turte pobūdis – gamybos, sandėliavimo bei šioms veikloms užtikrinti reikalingai kitai veiklai;
4. nuompinigių mokėjimo sąlygos: nuompinigiai „Nuomotojui“ sumokami kiekvieną mėnesį ne
vėliau kaip iki po ataskaitinio einančio mėnesio 15 dienos;
5. Nuomininko įsipareigojimai:
5.1. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias įmokas ir mokesčius;
5.2. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutartyje,
6. Nuomininkui, pagerinusiam išnuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.
7. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
8. Sankcijos už sutarties sąlygų nevykdymą - Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdamas
Nuomininkui šiais atvejais:
8.1. jeigu Nuomininkas naudojasi turtu ne pagal Sutartyje nurodytą paskirtį;
8.2. jeigu Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;
8.3. jeigu Nuomininkas tinkamai nemoka Sutartyje numatytų mokesčių ir įmokų;
8.4. jeigu Nuomininkas kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį;
Pradinis įnašas – 10 955,00 Eur (be PVM) sumokamas pavedimu iki vokų atplėšimo procedūros į Druskininkų savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188776264) sąskaitą Nr. LT05
7300 0100 0222 5631, AB „Swedbank“.
Konkurso sąlygos paskelbtos Savivaldybės tinklapyje www.druskininkai.lt skiltyje „Investicijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai“.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 2021 m. gegužės 26 d. nuo 9.00 iki 11.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos 118 kabinete Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.
Paraiškų vertinimo kriterijus – didžiausias pasiūlytas nuompinigių dydis.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2021 m. gegužės 26 d. 11.00 val. Druskininkų savivaldybės
administracijos fojė, šalia Tarybos posėdžių salės, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.
Papildomos informacijos galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai, arba tel. (8 313) 59 158.
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Lietuvos kurortų asociacijos posėdyje – svarbiausi kadencijos darbai ir
naujos vadovybės rinkimai

Lietuvos kurortų asociacijos narių nuotoliniame posėdyje pristatyti nuveikti darbai, sudėlioti nauji planai ir ištrinkta nauja asociacijos vadovybė/Ekrano nuotrauka

Praėjusį trečiadienį organizuotame Lietuvos kurortų
asociacijos narių nuotoliniame posėdyje pristatyti nuveikti darbai, sudėlioti nauji
planai ir ištrinkta nauja asociacijos vadovybė.
2019 m. Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu išrinktas
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo asociacijos nariams už
bendrą darbą ir apžvelgė svarbiausius savo kadencijos darbus.
Po savivaldybių apklausos
buvo išskirtos problemiškiausios sritys kurortams ir kurortinėms teritorijoms: teisinės bazės ir finansavimo trūkumas,
neatsižvelgimas į turizmo įtaką
kurortams, kurortologinių tyrimų
stygius ir miglotos ateinančio
laikotarpio ES finansavimo galimybės. Visą laiką buvo tikslingai dirbama, sprendžiant šiuos
klausimus.
Lygiagrečiai su problemomis
buvo išgrynintos ir visiems svarbios užsienio šalių rinkos, kad
būtų galima rinkodaros priemones taikyti tikslingai ir racionaliai.
Vienas iš svarbiausių darbų,
kuriuos asociacijai pavyko nuveikti per šiuos dvejus metus, –
parengtas LR Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo
įstatymas. Jis gegužės 11 dieną registruotas LR Seime. Iki
šiol kurortų sritį reglamentavo
net 18 atskirų teisės aktų, kurie
dažnais atvejais prasilenkdavo

su kurortų aktualijomis, tad sukurtas naujasis įstatymas labai
aktualus.
Iki šiol, formuojant savivaldybių biudžetus, nėra atsižvelgiama į kurortų kuriamą pridėtinę
vertę, ekonominę naudą bei indėlį šalies įvaizdžio formavimui.
Kurortų infrastruktūra per metus
aptarnauja net iki 30-ies kartų
daugiau žmonių, negu juose yra
gyventojų, todėl būtina skirti papildomų lėšų įvairioms investicijoms infrastruktūros palaikymui
ir plėtrai, aplinkos apsaugai. Kurortų asociacija teikė siūlymus
dėl Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų skirstymo bei
Savivaldybių biudžeto pajamų
nustatymo metodikos įstatymo.
Tačiau šiems siūlymams nebuvo pritarta.
Seimui ir Vyriausybei taip pat
pateiktas siūlymas didinti finansavimą visoms savivaldybėms
– GPM dalies perskirstymas,
įvedant rodiklį „Turizmo plėtros
skatinimas“. Dėl šio pasiūlymo
dar vyksta diskusijos.
Asociacija siūlė 2021-2027 m.
ES finansiniu laikotarpiu kurortus ir kurortines teritorijas išskirti kaip prioritetines. Pasinaudoję šiomis finansavimo
priemonėmis, Lietuvos kurortai
bei kurortinės savivaldybės turėtų galimybę susitvarkyti didelių investicijų reikalaujančius infrastruktūros objektus, apleistus
pastatus ir teritorijas, modernizuotų viešąsias erdves, atnaujintų esamus, nutiestų naujus
dviračių takus ir panašiai. Ta-

čiau institucijos laikosi nuomonės, kad kurortai ir kurortinės
teritorijos turi galimybes gauti
ES lėšas per Regioninę politiką.
ES šalys turizmo sektoriui skiria daug dėmesio, numato jam
skatinti reikalingas priemones,
yra įtraukusios turizmą kaip atskirą ūkio šaką į Vyriausybės planus, ES investicijų programas.
Remiantis kitų šalių pavyzdžiu,
buvo siekiama turizmą priskirti prie ūkio šakų. Nors šis siūlymas atmestas, tačiau dabar
asociacija siekia turizmo, kaip
atskiro komponento, įtraukimo į
nacionalinį RRF planą.
Kurortų asociacija taip pat pateikė savo siūlymus dėl Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo, dėl teisingų
statistinių duomenų teikimo mechanizmo užtikrinimo, finansavimo kurortiniam sanatoriniam
gydymui didinimo.
Birštono merė Nijolė Dirginčienė padėkojo R. Malinauskui už
atkaklų darbą: „Didžiausias pasiekimas – iki Seimo pavyko nunešti kurortams ir kurortinėms
teritorijoms aktualaus įstatymo
projektą. Turime užtikrintą pradžią“.
„Idėjų, siūlymų, norų buvo labai daug, dalį jų pavyko įgyvendinti. Linkiu, kad nauja vadovybė tęstų pradėtą darbą,
pasiektų tuos tikslus, kuriuos
visi išsikėlėme. Neabejoju, kad
užteks noro toliau aktyviai imtis
iniciatyvos, kad prioritetai turizmui būtų atrasti“, – sakė R. Malinauskas.

Posėdžio metu taip pat aptarta asociacijos finansinė ataskaita, diskutuota dėl pandemijos
padarinių, skiepų ir galimybių
paso, užsienio rinkų pasiekiamumo, turizmo sektoriaus atsigavimo galimybių, kurortinės
rinkliavos klausimų.
Posėdyje dviejų metų kadencijai išrinkta nauja Lietuvos kurortų asociacijos vadovybė – prezidente tapo Birštono merė Nijolė
Dirginčienė, jos pavaduotoju –
Kauno rajono meras Valerijus
Makūnas.
Asociacija vienija Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas:

Birštono, Druskininkų, Neringos, Palangos kurortus, Anykščių, Ignalinos, Kauno, Trakų. bei
Zarasų rajonų savivaldybes.
Merui R. Malinauskui – Lietuvos kurortų asociacijos vadovės padėka
Antradienį Lietuvos kurortų
asociacijos vadovė Kristina Citvarienė susitiko su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku ir padėkojo, kad
asociacijos prezidento kadencijos etapą jis pažymėjo svarbiais
asociacijai ir kurortų bei kurortinių teritorijų veiklai darbais.

Lietuvos kurortų asociacijos vadovė K. Citvarienė merui R. Malinauskui padėkojo už per
jo kadenciją nuveiktus asociacijai ir kurortų bei kurortinių teritorijų veiklai svarbius darbus/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkiečiai dalinasi savo patirtimi ir kviečia tai daryti kitus
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Primename: tekstilės atliekas nuo šiol galite dėti į tam skirtus konteinerius
Druskininkuose
balandžio mėnesį pastatyta 10
tekstilės atliekoms skirtų konteinerių – dėvėjimui
dar tinkamų drabužių ir
avalynės rūšiavimas druskininkiečiams tapo greitesnis ir patogesnis.
Per nepilnus du mėnesius jau surinkta 18,4 tonų
tekstilės atliekų.
Džiugu, kad jos buvo atsakingai išrūšiuotos ir nepateko į mišrių buitinių
atliekų srautą.
Surinkti drabužiai ir avalynė vežami į Alytaus regiono
atliekų tvarkymo technologijų parką, kuriame yra rūšiuojami, skalbiami, dezinfekuojami ir atiduodami labdaros
organizacijoms
pakartotiniam naudojimui.
Jau antrą mėnesį tekstilės
atliekų konteineriais besinaudojantys druskininkiečiai
patenkinti naujove ir sako,
kad ji buvo labai reikalinga.
„Mūsų šeimoje susikaupia
nemažai dėvėjimui dar tinkamų rūbų ir batų, kurių nebenešiojame, vaikai – išauga.
Juos išmesti gaila, o laiko ieškoti, kam jų reikia, aš neturiu.
Todėl labai džiaugiuosi,
kad pagaliau atsirado tam
skirti konteineriai. Dabar žinau, kad drabužiai ir batai
bus perduoti tiems, kuriems
jų tikrai reikia. Tai dar labiau
motyvuoja rūšiuoti“, – sakė
druskininkietė Saulė.
Jai antrina ir kita druskininkietė Monika, atnešusi išaugtus sūnaus rūbelius. „Pastebėdavau, kad anksčiau žmonės
dar tinkamus nešiojimui rūbus
ar batus palikdavo maišeliuose, šalia atliekų konteinerių.
Tačiau tai – tikrai blogas
sprendimas, nes juos dažniausiai kažkas iškuisdavo,
išmėtydavo. Dabar, kai pastatyti tekstilės konteineriai,

Balandžio mėnesį įrengus 10 tekstilės atliekoms skirtų konteinerių, dėvėjimui dar tinkamų drabužių ir avalynės rūšiavimas druskininkiečiams tapo greitesnis ir patogesnis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tokios problemos nebeliko“,
– atviravo moteris.
Kaip informavo Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėja Agnė Baranauskaitė, tekstilės atliekoms
skirti
konteineriai
užpildomi greitai – jau matomas poreikis organizuoti
dažnesnį išvežimą.
„Noriu atkreipti gyventojų
dėmesį ir paprašyti, kad atneštą avalynę ir drabužius dėtumėte į konteinerių vidų. Nepatingėkite ir įdėkite tekstilę į
konteinerį. Nepalikite jos tiesiog ant trinkelių, nes tai klai-

dina kitus žmones, jie galvoja,
kad konteineriai yra perpildyti ir savo atneštus daiktus
taip pat palieka prie konteinerio, nors pastarasis dar neužpildytas“, – gyventojų dėmesį
atkreipė A. Baranauskaitė.
A. Baranauskaitė taip pat
atkreipė dėmesį, kad naudojimui tinkamos tekstilės atliekos, kaip ir iki šiol, surenkamos ir rūšiavimo centruose

esančiuose daiktų mainų
punktuose „Mainukas“.
Ten galima ir palikti atvežtus daiktus, ir pasiimti, jei
randate, kas jums reikalinga.
Artimiausiu metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) specialistai sumontuos specialius tūrio
daviklius, siekiant racionaliai suplanuoti ir optimizuoti
tekstilės atliekų konteinerių

tuštinimo dažnumą.
Druskininkuose šie punktai yra Gardino g. 100-102 ir
Viečiūnuose, Verpėjų g. 26.
Primename, kad tolesniam
naudojimui jau netinkamus sudėvėtus drabužius, apatinį trikotažą, virtuvės rankšluosčius
ir kitas naudoti nebetinkamas
tekstilės atliekas reikia mesti į mišrių atliekų konteinerius
arba vežti į rūšiavimo centrus.

Tekstilės atliekoms skirtų konteinerių
schema Druskininkuose:

Druskininkų savivaldybės informacija
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Atkelta iš 1 psl.

Deimantė Radzevičiūtė: „Man garbė varžybose atstovauti Druskininkams“

jog kaskart prašiau duoti praktinių užduočių. Man tikrai reikia
įgūdžių, o ne „popieriaus“.

ti kokybiškas apsaugas. Durys
sulinko, o saugos lankas liko,
jis ir apsaugojo. Mūsų sportas
– kontaktinis, susidūrimų, atsitrenkimų visada pasitaiko.

– O ar Tavo gyvenime būna
mergaitiškų pokalbių apie
madas, batus, makiažus, šukuosenas...?
– Jeigu dalyvauju automobilių lenktynėse, tai dar nereiškia,
kad nesu moteriška. Ir moteriškos temos man nesvetimos,
nors vis dėlto labiausiai mėgstu
pakalbėti apie mašinas.
– Ir pačiai turbūt jau reikia
rinktis, ar nauja suknelė, ar
detalės automobiliui?
– Man taip pat norisi gražiai atrodyti, taigi perku ir naujų drabužių, ir grožio priemonių. Bet jau reikia tikrai stipriai
susispausti. Kartais tikrai tenka rinktis – nauji džinsai ar naujos padangos... Ir dažniau perku padangas, nes, dalyvaujant
drifto varžybose, jos tikrai greitai sudyla...

Deimantė sako, kad drifto varžybose adrenalino tikrai netrūksta/Rozger fotografija

žiūrovai tai įvertino. Buvo labai
gera širdyje. Man patinka stebėti ir analizuoti varžybų vaizdo įrašus – kaip aš važiavau,
kur padariau klaidų. Tada galiu tobulėti.

– Bet moteriškų silpnybių
turi?
– Nežinau kodėl, bet vyrauja stereotipas, kad jeigu aš dalyvauju automobilių sporte, tai
turiu būti tepaluotom rankom ir
purvinais rūbais. Bet taip nėra!
Driftas – viena gyvenimo dalis,
o kita – namuose, kur aš ir valgyti gaminu, ir pyragus kepu.
Turiu ir moteriškų silpnybių. Tik
duokite man laiko ir pinigų... Manau, kad gerai, jog gyvenime
yra pusiausvyra.

– Kur įprastai tenka treniruotis? Kiek kilometrų reikia
nuvažiuoti per savaitę?
– Žinoma, kuo daugiau, tuo
geriau. Bet važiuoju tiek, kiek
leidžia biudžetas. Bėda ta, kad
Lietuvoje labai mažai treniruotėms tinkamų trasų. Artimiausios – Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Marijampolėje.
Na, mūsų sportas nėra toks
populiarus, kaip, sakykime,
krepšinis. Todėl ir paramos sulaukti daug sunkiau. Iki šiol, kiek
kreipiausi, nesulaukiau.

– Kokios buvo pirmosios
varžybos ir kaip jose sekėsi?
– Pirmosios mano varžybos buvo surengtos Utenoje.
Tada jos man atrodė kaip pasaulio stebuklas. Greitis, žmonės. Sėdėjau mašinoje ir žinojau, kad negaliu suklysti, nes
visų žvilgsniai bus nukreipti į
mane. Ir man visai gerai pasisekė. Tada tebuvome vos kelios merginos. Viena iš jų buvo
mane mokiusi, kas svarbiausia,
dalyvaujant drifto varžybose,
kaip reikia važiuoti.
Tiesa, buvo ir tokių varžybų, į
kurias atvažiavusi neišdrįsau išvažiuoti į trasą.
Kai aš pradėjau sportuoti, nebuvo jokių lygų – visi važiavo
kartu. Dabar jau yra kelios lygos. Man norėtųsi, kad Lietuvoje kas nors dėl smagumo padarytų ir moterų lygą.
– Koks jausmas būti trasoje? Kiek to adrenalino būna
per varžybas?
– O, adrenalino tikrai netrūksta! Atrodytų, jau šitiek metų važiuoju, bet vis tiek rankos dreba.
Tikrai nesakysiu, kad nebijau
važiuoti, man atrodo, kad tai
žmogiška. Bet jau yra išugdytas
savisaugos jausmas.
Neslėpsiu, kaskart siekiu pergalės, tačiau drifto varžybose
kiekvienas finišas atneša daug
džiaugsmo, kaskart patiri tarsi
laimėjimą.
– Kurios varžybos labiausiai
įsiminė?
– Labai įsiminė Druskininkuose prieš keletą metų organizuotos drifto varžybos, kurios sulaukė didelio žiūrovų
dėmesio. Kai renginio vedėjai
pranešė, kad važiuoja druskininkietė, žiūrovai tiesiog ošė,
palaikė plojimais. Labai geras
jausmas!
Nepamirštamas buvo prieš

D. Radzevičiūtė norėtų įkvėpti ir kitas merginas dalyvauti drifto varžybose/Korinos Moisiejūtės nuotrauka

keletą metų vasarą organizuotas Lietuvos Semi-Pro drifto
čempionatas Kaune – ten iškovojau 2-ąją vietą ir tapau pirmąja moterimi Lietuvoje, drifte
užėmusią prizinę vietą ir iškovojusi taurę. Tiek laiko siekiau
tos taurės, man tai buvo tarsi ugnikalnio išsiveržimas. Visiems atrodė, kad taip ir turėjo
būti, niekas to nesureikšmino,
o aš negalėjau patikėti, kad
aplenkiau tiek vyrų! Žinoma,
apie tokį laimėjimą nebuvo
pranešimų žiniasklaidoje – juk
čia – ne krepšininkų pergalė. Įdomu, ar Druskininkuose
daug kas žino, kad jau kokius
ketverius metus aš atstovauju

mūsų miestui drifto varžybose? Ko gero, dauguma žmonių
net tokio sporto nežino...
Bet aš žinau, kad man svarbiausia ne kitiems, o pačiai sau
įrodyti, kad aš galiu laimėti! Ir tų
pergalių siekiu.
Jeigu labai nepasiseka varžybose, tai važiuodama namo
jau net nekalbu, tyliu. Bet geriausia emocija apima tada, kai
net po pralaimėjimo jauti, kad
padarei viską. Kartą Marijampolėje važiavau kartu su savo
amžinu varžovu ir labai geru
vairuotoju drifte. Tąkart pralaimėjau, nes padariau didelę
klaidą, bet kartu žinojau, kad
padariau viską, ką galėjau. Ir

– Gal jus, drifto atstovus,
žmonės dar tiesiog tapatina
su kelių „ereliais“, važiuojančiais be taisyklių?
– Gali būti. Bet jei kažkuris
„erelis“ pralėkė ir buvo pagautas, tai nereiškia, kad jis „drifteris“. Juk jeigu tu, viršydamas
greitį mieste, skersai „išėmei
posūkį“ ar „pripiešei saulyčių“,
tu tikrai nesi „drifteris“ – tik kelių chuliganas. O per tokius neatsakingus, dažniausiai jaunus
vairuotojus kenčia mūsų sportininkų reputacija.
Niekas nesigilina, kad drifto
sportininkai aukšto meistriškumo varžybose dalyvauja, turėdami Automobilių sporto federacijos licenciją. Jeigu aš gatvėje,
važiuodama savo sportiniu automobiliu, nesilaikysiu kelių eismo taisyklių, prarasiu tą licenciją. Man yra tiesiog garbės
reikalas važiuoti gatvėje tvarkingai ir reprezentuoti savo sporto
šaką. Meistriškumą parodyti aš
galiu varžybų trasoje.
– Kokios aprangos reikia,
norint saugiai dalyvauti drifto varžybose?
– Varžybose važiuoju senu
BMW, vadinama „kregžde“. Reikia specialaus, su homologacija
šalmo, kaklo įtvaro, kostiumas,
batai ir pirštinės turi būti iš nedegios medžiagos. Yra ką veikti, kol sukomplektuoji aprangą.
Saugumas juk svarbiausia! Vidurinės ir aukščiausios lygos
varžybose negalima važiuoti be
saugos lankų automobilyje. Pamenu, teko kartą dideliu greičiu
per varžybas šonu įvažiuoti į atitvarus. Žinau, kaip svarbu turė-

– Tavo gyvenimo draugas
Aurimas – toks pat automobilių sporto aistruolis, kaip
ir Tu?
– Taip, jis toks pat „ligonis“.
Labai smagu, kad kartu praleidžiame daug laiko, sutampa
mūsų hobiai. Jis važiuoja motociklais, ir aš noriu. Jis eina į
garažą, ir aš su juo. Jis rūpinasi
savo automobiliu, aš – savuoju. Tik va kartais pasijaučia ta
profesinė konkurencija... Būna,
pasipykstame. Visiems pasitaiko (juokiasi).
Bet nemanau, kad kokios
kitos profesijos antra pusė
mane suprastų ir palaikytų. Juk su tokiomis moterimis
sunku.
Iš tikrųjų, esu tikrai savarankiška, galiu daug ką pati padaryti. Bet net ir tada, jei moku,
man smagu sulaukti antrosios
pusės pagalbos. Jis ir mano
automobilį prižiūri, ir juo pasirūpina.
– O kokia Tavo siekiamybė
drifte?
– Noriu laimėti. Tai – faktas, ir
nesiruošiu meluoti. Tas noras ir
stumia į priekį. Esu užsispyrusi
ir siekiu savo tikslo. Man malonu, kai po varžybų man parašo
moterys, kai sulaukiu jų palaikymo.
Norėčiau įkvėpti ir kitas merginas dalyvauti drifto varžybose.
Būtų smagu, jei kada nors kokia
mergaitė pasakytų, kad būtent
aš ją paskatinau ir buvau sektinas pavyzdys. Man smagu būti
reikalinga.
Žinoma, planų yra įvairių, bet
svarbiausia rasti rėmėjų. Jų dar
neturiu, bet rankų nenuleidžiu ir
tikiuosi, kad pasiseks.
Šiemet turėsiu pagalbininką,
kuris man padės paruošti automobilį varžyboms, bus lengviau
ir pačiai, ir Aurimui.
– Kas labiausiai džiugina,
gyvenant Druskininkuose?
– Iš pradžių nebuvo lengva,
trūko Vilniaus šurmulio, žmonių. O per ketverius metus
įpratau, man dabar gera čia.
Aš čia išmokau mėgautis ramybe ir net vienatve. Jeigu Vilniuje tu tiesiog pasimeti minioje, tai čia tikrai, eidamas
mieste, girdi net pušų lingavimą. Net pas merą be vargo
galima tiesiogiai nueiti. O pabandykite va taip į priėmimą
Vilniuje pas merą nueiti?
Manau, didžiausias privalumas tas, kad čia vieni kitus žino,
pažįsta. Suprantama, smagu ir
dėl to, kad čia viskas sutvarkyta, gražu, daug gamtos. Man labai patinka čia gyvenantys žmonės. Ir dėl to tik dar labiau noriu
stengtis dėl Druskininkų.
– Kokie tavo artimiausi planai?
– Labai svajoju apie vasaros treniruotes. Dar gyvendama Vilniuje, organizuodavau
kartingų turnyrus. Taigi birželio mėnesį prie „Snow Arenos“
esančiame „SNOWKART“ kartodrome planuoju rengti kartingų varžybas. Birželio mėnesį
jau bus surengtos bent kelios
Lietuvos drifto varžybos ir, tikiuosi, jose pasiseks pasiekti
gerų rezultatų.
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Šeimadienis Druskininkuose – diena, kurorto gatves pripildžiusi šypsenų,
kvatojimo, spalvų, šurmulio, azarto
Praėjusį savaitgalį po Druskininkų kurorto alėjas ir parkus pasklidę jaunos šeimos
su vaikais ir seneliais pripildė miestą džiugaus klegesio, šurmulio ir spalvų. Šeimadienis
Druskininkuose
buvo suplanuotas taip, kad
visą dieną kurorto svečiai ir
gyventojai galėjo leisti laiką
smagiai, bet kartu ir saugiai.
Šeimos ne tik ramiai poilsiavo, vaikščiodamos žalioje
Druskininkų pušynų oazėje,
bet ir aktyviai įsitraukė į judrias pramogas ar rinkosi kitas turiningas veiklas.
Orientacinis žaidimas pienių pievoje
Pastaruju metu Druskininkuose itin išpopuliarėjusios orientacinės varžybos ir šįkart nenuvylė šios srities žaidimų gerbėjų.
Juk tai proga ne tik gerai išjudinti per karantiną gerokai aptingusį kūną, bet ir gerai pasukti galvą. Unikalus orientacinių
formatas – komandos startuoja
skirtingu metu, išvengiama susibūrimų ir fizinio kontakto, žaidimo metu kontaktuojama virtualiai – užtikrino šeimoms vis dar
taip reikalingą saugumą.
Nuo pat ankstyvo ryto starta-

vo net 16 iš anksto užsiregistravusių šeimų komandų iš Druskininkų, Kauno, Vilniaus. Gamta
žaidimui padovanojo fantastišką orą, o žaidimo organizatorius – „Galva ant pečių“ – tikrai
pasistengė ir šeimoms parengė
daugybę staigmenų. Žaidimo
dalyviams buvo skirtos įvairiausios misijos ir netikėtos užduotys. Komandoms sekėsi kuo
puikiausiai, jos ne tik viena po
kitos sprendė rebusus, bet ir pasidabino pienių vainikais.
Nugalėtojais tapo „Meilės būrys“ iš Vilniaus, nuo jų nedaug
atsiliko „Simpsonai“, o treti atskubėjo „Džembukai“. Juos apdovanojo Vijūnėlės parke įsikūręs baras-restoranas „Elinga“.
Tuo tarpu kitos komandos
džiaugėsi azartu ir padidėjusiu
adrenalino kiekiu kraujyje.
Vaikų siautulys – Kakės Makės pramogų arenoje
Judesio ir linksmybių išsiilgę
vaikai turėjo progą ir „išsikrauti“, ir „pasikrauti“. Pramogų aikštėje įsikūrusiuose Kakės Makės
atrakcionuose vaikai iki soties
šoko ir šokinėjo, verstėsi kūlio,
kopė, krito ir vėl kopė į minkštus
kalnus. Ir, žinoma, daug juokėsi!
Belieka tikėtis, kad šėldami ne-

nusikando liežuvio!
Vaikų beprotiškai mėgstamas
Kakės Makės pripučiamų batutų kompleksas leido mažyliams
pramogauti saugiai ir be jokių
rūpesčių. Prireikus, vaikams pagelbėjo suaugusieji. Kakės Makės pramogų areną sudaro 5
dalys su įvairiomis pripučiamomis kliūtimis.
Pamėgti knygelių personažai nepaliko abejingų nei mažylių, nei jau ūgtelėjusių vaikų. Visi
dūko Supertėčio, Dantukų fėjos,
Netvarkos nykštuko, Nanaisos ir
Mamaisos ir kitose minkštutėlėse
ir saugiose batutų erdvėse. O kur
dar smagi čiuožykla ir kiti iššūkiai! Mažieji krykštavo, o jų emocijos veržėsi kaip tikras vulkanas!
Kūrybinės dirbtuvės „Mes –
šeima“
Šeštadienį
Druskininkuose
edukacijų erdves šeimoms atvėrė amatų centras „Menų kalvė“. Ten įsikūrę menininkai ir
amatininkai parengė ilgiausią
kūrybinių edukacijų šeimai sąrašą. Suaugusieji kartu su vaikais gamino draugystės amuletą, komponavo augalus, kūrė
pieštukinę, liejo akvarelę ar net
ištapė šilko skarelę, kuria galės
pasipuošti. Patys mažiausieji iš

minkštų kaladžių statė bokštus,
labirintus ar tiesiog piešė spalvotais pieštukais.
Atsidariusiose erdvėse kūrybinių veiklų nuo šiol atras suaugusieji, ir vaikai. Daugiau informacijos apie edukacijas – www.
acmenukalve.lt
Rožytės ir Narcizo žaidimų
lagaminas
O kokia gi šventė be staigmenų? Į Druskininkus atkeliavę
ryškūs, spalvoti, išdykę ir nenustygstantys mimai Rožytė ir
Narcizas po visą kurortą paskleidė tokią šiltą ir džiaugsmingą
bangą, kad pasipylė tikras šypsenų lietus. Mimų teatras po kurortą keliavo gamtai draugišku
Druskininkai ECO TOURS autobusiuku. Šauniuosius herojus
buvo galima sutikti ir kartu pašėlti ar smagiai pakvatoti bet kurioje Druskininkų vietoje. Rožytė ir
Narcizas kartu su vaikais šoko,
rideno lanką, straksėjo per virvutę, o per virvę pašokinėti pasiryžo ir suaugusieji, matyt, prisiminę vaikystę ir negalėdami
atsispirti mažylių entuziazmui.
Vaikai leido pavėjui didžiulius
muilo burbulus, bėgo paskui autobusiuką ir gaudė juos, o spalvotus balionus Rožytė šventės

proga dalijo ne tik vaikams, bet
ir labai baliono norėjusiems suaugusiems.
Miklino kojas ir smagiai
mynė pedalus
Druskininkai jau seniai garsėja bėgimo tradicijomis. Tad ir
Šeimų dieną norintieji pamiklinti kojas dalyvavo Druskininkų
savivaldybės VSB organizuotame virtualiame šeimos bėgime
aplink Druskonio ežerą.
Be abejo, tokią fantastišką pavasario dieną buvo smagu dviračiu pralėkti atnaujintais dviračių takais, dar neišbandytais
maršrutais ar tiesiog pajusti vėją ir greitį paspirtukais, riedžiais ir riedučiais.
Šeimadienis Druskininkuose
dalino gerą ir spalvotą nuotaiką,
visą dieną smagiai žaidėme, šokome, dainavome, bėgome, tapėme ir ... tiesiog mėgavomės
šiltu pavasariu.
Parengė Ramunė Tarandė,
Druskininkų DKC reklamos
ir komunikacijos vyriausioji
specialistė
Alinos Leminskaitės,
Ramunės Tarandės ir
asmeninio archyvo nuotraukos
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Lazerinė odontologija – inovatyviausia įranga bei pažangiausi metodai
„Šypsenos akademija“ odontologijos klinikoje
Šiandien lazerinių technologijų pritaikymo galimybės
medicinoje jau nebekelia abejonių. Naujausios kartos lazeriai gydytojams suteikia neįtikimas galimybes puoselėti
žmonių sveikatą ir grožį. Ne
išimtis ir odontologijos sritis. Lazerio panaudojimo galimybės odontologijoje itin
plačios: nuo estetinės odontologijos iki terapinių procedūrų. „Šypsenos akademija“
nuolat siekia būti žingsneliu priekyje – investuojame
į naujausias technologijas
bei aukščiausios kvalifikacijos specialistus, jog būtų surasti kokybiški, komfortiški ir pacientų laiką taupantys
sprendimai. Neseniai Druskininkuose duris atvėrusioje
„Šypsenos akademija“ odontologijos klinikoje galime
Jums pasiūlyti inovatyviausias bei labiausiai pacientų
mėgstamas lazerinės odontologijos procedūras: dantų
balinimą lazeriu bei lazerio
terapiją (biostimuliaciją).
Dantų balinimas lazeriu
Kalbėdami apie tobulai baltą
šypseną ir dantų balinimo būdus, iki šiol dažniausiai girdėdavome apie dantų balinimą
kapomis ar įprastą specialistų
atliekamą „kabinetinį“ dantų balinimą, kai balinamoji medžiaga aktyvinama LED lempomis.
Ne paslaptis, kad dėl tokių pro-

Terapinis gydymas lazeriu
Lazerio spindulys veikia bakteriostatiškai,
bakteriocidiškai, fibrino-trombolitiškai, gerina mikrocirkuliaciją, mažina
kraujagyslių pralaidumą, skatina medžiagų apykaitą, audinių
regeneraciją, didina deguonies
įsisavinimą audiniuose, žaizdų
gijimą, stabdo randų susidarymą, mikrorelaksuoja, desensibilizuoja, stimuliuoja imuninį atsaką.

Naujai duris Druskininkuose atvėrusios „Šypsenos akademijos“ burnos higienistė
B. Kazakevičiūtė/Asmeninio archyvo nuotrauka

cedūrų dažnai dantys pasidaro jautresni. Be to, neretai norimam efektui pasiekti procedūrą
tenka kartoti net keletą kartų.
Lazerio panaudojimo odontologijoje pranašumą jau spėjo įvertinti pacientai, kurie nuolat ieško efektyviausių estetinių
sprendimų baltai šypsenai, ir
net tie, kurie iki šiol nesiryžo
dantų balinimui dėl padidėjusio
dantų jautrumo baimės po procedūros.
Dantų balinimas lazeriu – viena iš didžiausių rinkos naujovių
dėl savo išskirtinio veiksmingumo bei saugumo. Dantis balinant lazeriui, dėl mažesnės balinimo medžiagos aplikavimo
trukmės, maksimaliai sumaži-

namas dantų jautrumas po procedūros, išgaunamas tinkamas
rezultatas greitai ir efektyviai –
vos po pirmos procedūros. Klinikiniai tyrimai rodo, kad, balinant
lazeriu ir naudojant tinkamą balinimo priemonę, dantys gali pašviesėti net iki 7-10 atspalvių pagal „Vita Shade Guide“ skalę.
Visuomet prieš dantų balinimo lazeriu procedūrą, siekiant
išgauti maksimalų rezultatą,
rekomenduojama profesionali burnos higienos procedūra,
kurios metu kartu su higienistu aptariami lūkesčiai, paciento higienos įpročiai, įvertinama
bendra dantų būklė, išsiaiškinamos galimos dantų patamsėjimo priežastys.

Lazerio terapija (biostimuliacija)
Ši inovacija ne tik padeda sumažinti dantų jautrumą, bet ir
paspartina žaizdelių burnoje
gyjimą, padeda spręsti daugybę dantų ir dantenų ligų. Tai vos
kelias minutes trunkanti procedūra, akivaizdžiai paspartinanti audinių gijimą, nuslopinanti skausmą ir tinimą, užkertanti
kelią uždegimui. Veikiant lazerio šviesai, aktyvinamas ląstelių
gyvybingumas ir regeneracija.
Pūslelinės gydymas lazeriu
Daugelis žmonių (apytiksliai
90 proc. gyventojų) yra Herpes
viruso nešiotojai. Juo dažniausiai užsikrėčiama šeimoje, visuomeninėse maitinimo įstaigose. Pasitelkiant lazerį, nuo lūpų,
odos, burnos pūslelinę galima
pašalinti vos per 3-5 minutes.
Lazeriu prideginamas virusas
jo formavimosi vietoje – hidrokinetinė smulkių vandens laše-

lių energija sunaikina herpes
virusą tuoj pat. Skausmas sumažėja akimirksniu, o pūslelinė
dingsta per 1-2 dienas. Šis gydymas, priešingai nei gydymas
antivirusiniais vaistais, nesukelia absoliučiai jokio šalutinio poveikio, yra greitas, neskausmingas, o audiniai gyja be randų.
Pasitelkiant lazerį, procedūrų metu išvengiama kraujavimo,
diskomforto, skausmo. Didžiausias privalumas pacientui ir gydytojui – sutrumpėja didžioji dalis procedūrų, gijimo procesas
tampa daug lengvesnis, nekeliantis diskomforto pacientui. Tai
yra pats pažangiausias minkštųjų audinių gydymo metodas,
naudojamas ir „Šypsenos akademijoje“.
„Šypsenos akademija“ visuomet siekia žengti išvien su naujausiomis,
pažangiausiomis
technologijomis, kurios užtikrina visišką pacientų komfortą.
Kviečiame išbandyti pažangiausią dantų balinimą lazeriu ir mėgautis pavasariu su akinamai
balta šypsena vos po pirmo apsilankymo!
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
Užsakymo Nr. MDR-305-01

Šeimadienis Druskininkuose – diena, kurorto gatves pripildžiusi šypsenų, kvatojimo, spalvų, šurmulio, azarto
Atkelta iš 6 psl.
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Druskininkuose pradėjo veikti Vakcinacijos
centras – kviečiame registruotis
COVID-19 vakcinai

Pasiskiepyti atėję druskininkiečiai gerai įvertino naujai įkurtą vakcinacijos centrą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pirmadienį Jaunimo užimtumo centro (JUC) patalpose
atidarytas Vakcinacijos centras – ši vieta pasirinkta dėl
bendruomenei patogios vietos ir didelės erdvės, kurioje
įrengta laukimo, registracijos
zona, vakcinavimo punktai
bei pasiskiepijusiųjų stebėjimo zona.
Greitai prie Veisiejų gatvės atsiras ir Vakcinacijos centro vietą
nurodantis didelis ženklas.
Kaip ir iki šiol, skiepijimas pagal prioritetus bus tęsiamas ir
poliklinikoje.
Prasidėjus etapinei vakcinacijai, startavo ir vieninga elektroninė registracijos sistema.
Užsiregistruoti COVID-19 vakcinai gyventojai gali elektroniniu
būdu svetainėje www.koronastop.lt arba, paskambinę telefonu 1808.
Užsiregistravę gausite žinutę,

kur turite atvykti skiepo – į Vakcinacijos centrą (Veisiejų g. 17)
arba į polikliniką (M. K. Čiurlionio g. 82).
Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė
džiaugiasi, kad jau paskiepyta
37,1 proc. savivaldybės gyventojų, o imunizacijos rodiklis siekia beveik 43 proc.
Planuojama, kad Vakcinacijos
centras dirbs nuo pirmadienio
iki penktadienio, konkretus darbo laikas priklausys nuo gautų
vakcinų ir skiepui užsiregistravusių žmonių skaičiaus.
Į naujai įkurtą vakcinacijos
centrą pasiskiepyti atėję druskininkiečiai gerai įvertino ir patalpas, ir patogų centro pasiekiamumą nuosavu automobiliu
ar viešuoju transportu, ir čia dirbančių specialistų darbą.

„Viskas organizuota tvarkingai
ir patogiai“, – sakė pasiskiepyti
atėjęs 47 m. druskininkietis. Vyras dalijosi savo patirtimi apie
sunkia COVID-19 forma sirgusius giminaičius – būtent noras
išvengti sunkios infekcijos ir jos
komplikacijų paskatino vyriškį
užsiregistruoti skiepui.
Primename, kad gegužės mėnesį kiekvieną savaitę skiepijimas atveriamas naujai amžiaus
grupei:
• nuo gegužės 10 d. kviečiami skiepytis 55–64 metų gyventojai;
• nuo gegužės 17 d. – 45-54
metų gyventojai;
• nuo gegužės 24 d. – 35-44
metų gyventojai;
• nuo gegužės 31 d. – 16-34
metų gyventojai.

Visi jaučiame, kad vasara jau
ne už kalnų, todėl, kaip ir kiekvienais metais, Jaunimo užimtumo centro darbuotojai
patyliukais, per daug neišsiduodami, organizuoja „Savęs
pažinimo“ vasaros stovyklą, į
kurią pakvies 14-16 metų jaunuolius.
Šiais metais daugiau bendrausime per įvairias veiklas,

stengsimės atpažinti savo stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses, bandysime didinti
motyvaciją bei savivertės jausmą.
Deja, kol kas mus dar spaudžia ribojimai ir trukdo susitikti toms kelioms dienoms, kurios būtų kupinos nekasdienės
veiklos, džiaugsmo ir neišdildomų įspūdžių su naujai sutik-

tais draugais. Žinoma, mes per
daug nenusimename, nes giliai širdyje jaučiame, kad viskas
bus gerai.
Jeigu ir tu kartu su mumis tiki,
nedvejok ir registruokis! Galbūt
nersime kartu į neišdildomą trijų dienų nuotykį. Daugiau informacijos el. paštu jaunimas@
juc.lt arba telefonu 8 625 19
246.

Druskininkų savivaldybės
informacija

Parodos
Iki gegužės 29 d. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M.
K. Čiurlionio g. 27)veiks Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno
kūrėjų primityviosios tapybos plenero paroda „Vidurvasario spalvos“. Parodos uždarymas ir susitikimas su autoriais – gegužės 29
d. 13 val.
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 birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūrinių
paroda
Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virginijaus Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“
Iki liepos 3 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, V.
K. Jonyno dailės skyriaus moksleivių paroda „Ant spalvotų sparnų“
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Lietuvos laisvųjų imtynių vaikų (U11) čempionate
sėkmingai pasirodė druskininkiečių komanda

Druskininkų sporto centro imtynininkų komanda: N. Pečiukonis, A. Senkevič, T. Senkevič, L. Juozaitis, T. Pečiukonis, treneris – J. Jurkynas/Gintaro Grigo nuotrauka

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“!

Gegužės 7 d. Šiauliuose surengtame Lietuvos laisvųjų
imtynių vaikų (U11) čempionate dalyvavo ir Druskininkų
sporto centro imtynininkų komanda, vadovaujama trenerio Jono Jurkyno.

Sėkmingai šiose varžybose pasirodė Nauris Pečiukonis,
svorio kategorijoje iki 35 kg iškovojęs II-ą vietą. Svorio kategorijoje iki 29 kg Tauras Senkevič iškovojo III-ą vietą. III-ą vietą
svorio kategorijoje iki 38 kg iš-

kovojo ir Tristanas Pečiukonis.
Druskininkiečių imtynių komandai tai buvo pirmosios varžybos nuo karantino pradžios.
Druskininkų sporto centro
informacija

Išnuomojamos 27,7 kv. m patalpos I-ame aukšte adresu:
Pramonės g. 5, Druskininkuose. .Tel. 8 699 43005

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

Įmonei UAB ,,Druskininkų Rasa“
reikalinga laborantė vandens tyrimams atlikti.
Daugiau informacijos teirautis telefonu 8 601 28481

UAB „TVARKA“ atlieka teritorijų tvarkymo,
želdynų bei gėlynų įrengimo darbus.
Tel. 8 698 55732
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Mums svarbi Lietuva ir tradicinė šeima!
Kam tai neįtinka?

Užuojautos
Tu išėjai ir jau nebesugrįši. Jau niekad niekad nesugrįši...
O soduos skleidžias baltos vyšnios, kvepės prie Nemuno alyvos.
Kai žemę sveikins vyturys, to akys tavo nematys.
Tu išėjai, kai upės plaukia, žiedų gegužio nesulaukei,
pasiglemžė liūdna lemtis...
Mirus Salomėjai Karlonienei,
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
T. Pavlova, A. Levulienė, A. Pratkonienė
Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai.
O, mylimas pavasari, manęs jau neberasi... (S. Nėris)
Mirus mylimai Mamytei Vidai Kalinauskienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jūratę ir artimuosius.
Dabintos g. 11 namo gyventojai
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau. (K.Genys)
Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Neringai Milutienei
Kavinės „Senasis Nemunas“ kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Miškinytę
dėl mylimos sesers Aldonos mirties.
Bendrijos „Viltis“ gyventojai

Druskininkiečiai aktyviai dalyvavo „Didžiajame šeimos gynimo marše“/Asmeninio archyvo nuotraukos

Dovilė ir Kęstutis Kesteniai
Gegužės 15 dieną į Didįjį šeimos gynimo maršą suplūdo tėvynainiai iš visų Lietuvos kampelių. Jungėmės ir
mes, druskininkiečiai. Per ilgai tylėjome ir, kaip sakė šeimos maršo himno autorius
Romas Dambrauskas, po Nepriklausomybės
atgavimo,
mes kritome į letargą ir parpėme 30 metų. Manome, kad
atėjo laikas keltis ir stoti ginti
savo tautos vertybes: šeimą,
papročius, tradicijas, istoriją
ir ...žmogų. Taip, kiekvieną iš
mūsų! Turime suprasti, kad tik
visi kartu, vienybėje mes stiprūs, o priešas, priešingai nei
prieš 30 metų, slepiasi viduje.
Pastebėjome, kad apie toleranciją, demokratiją ir žodžio
laisvę šiandien garsiausiai kalba tie, kas praktiškai nesivadovauja šiomis vertybėmis.
Absurdiška, kai „savi patriotai“
siekia panaikinti Valstybinę lietuvių kalbos komisiją! Neleistina, jog vykdomas Lietuvos miškų genocidas! Absurdas, kad yra
atleidžiami dori ir sąžiningi Valstybės įstaigų vadovai, siekiantys
tvarkos savo šalyje arba atsisakantys klastoti Lietuvos istoriją!
Šis mitingas buvo ir už žmones, su kuriais „sistema“ susidorojo, tokius kaip Lietuvos
genocido ir rezistencijos centro vadovas Adas Jakubauskas
ar Aplinkos apsaugos departamento direktorė Olga Vėbrienė. Mes manome, kad tai – konservatorių sistema. Ir nebijome
to pasakyti garsiai. Juk Lietuvos Seime turi dirbti dori ir sąžiningi žmonės, atstovaujantys
ne kokioms nors išskirtinėms
grupėms, bet visiems Lietuvos
žmonėms.
Mes, tėvynainiai, norime, kad
būtų priimtas desovietizacijos įstatymas, bet jau ne vieną dešimtme-

tį esantieji valdžioje ir aukštuose
postuose, ko gero, nepjaus šakos,
ant kurios patys sėdi. Gal daugeliui jų reikėtų pasitraukti?
Štai todėl mes, lietuviai, sukilome ir, minėdami Tarptautinę šeimos dieną, rinkomės Vilniaus
Vingio parke, nešdami žinią LR
Seimui ir LR Vyriausybei, kad
stengsimės apsaugoti pamatines lietuvių tautos vertybes. Ir
tai tik pradžia. Naujasis Sąjūdis įgauna pagreitį. Ir tepadeda
mums Dievas!
Skaudu, kad po mitingo daugelis žiniasklaidos priemonių
apdrabstė šios akcijos dalyvius
purvais. Galime patikinti, jog mitinge susirinko ne „valkatos“, ne
„marginalai“, ne „sliekai, rupūžės ar gyvatės“, o šviesūs Lietuvos žmonės. Nematėme ten
nei išgėrusių, nei agresyviai nusiteikusių dalyvių. Po renginio
net policija stebėjosi, kad nebuvo palikta nei vienos šiukšlelės
ar popierėlio. Manome, kad tai
irgi parodo dalyvių kultūros lygį.
Kai dabar valdantieji deklaruoja, jog visiems užteks vietos, po
mitingo dalyviams mestų kaltinamų pradedame tuo abejoti. Sakoma, kad vietos užteks visiems,
tačiau panašu, jog mums, tradicinių mūsų vertybių saugotojams ir puoselėtojams, jos neliko.
Tikrai džiaugėmės, kai renginyje susirinkusiuosius pasveikino Romas Dambrauskas,
Ovidijus Vyšniauskas, Neringa Nekrašiūtė, Virgilijus Butkevičius, Milana Gabrilavičiūtė, Pasaulio muzikos žvaigždė ir
smuiko virtuozas Vilhelmas Čepinskis, kunigai Robertas Grigas, Arnoldas Valkauskas, VDU
politologas, rektorius, dr. Andrius Švarplys, kultūros istorikė,
profesorė Rasa Čepaitienė ir kiti
drąsūs Lietuvos žmonės.
Tautiečiai, negalėję atvykti į
pagrindinį mitingą, mus palaikė
ir pasveikino, stovėdami pake-

lėse, ant visų automagistralės
Vilnius-Klaipėda viadukų, mojavo tautinėm vėliavom, dainavo
dainas, mašinų garso signalais
reiškė savo palaikymą Didžiajam šeimos gynimo maršui. Tikimės, kad kitą kartą jie stovės
kartu su mumis.
Remiantis Didžiojo šeimų gynimo maršo organizatorių duomenimis, pikete dalyvavo 52
000 žmonių iš visos Lietuvos,
197 000 žmonių stebėjo tiesioginę transliaciją, o mašinų kolonos ilgis buvo apie 130 km.
Vilnius išties nustebino! Žmonės ėjo iš visų kampelių – su
tautinėmis vėliavomis, su vaikais
ant rankų! Jie visi skubėjo į Vingio parką. Šio mitingo metu supratome, kad nėra dviejų Lietuvų – mus bando skaldyti politikai,
manipuliuodami jiems palankia žiniasklaida. Tokios minios,
kurios gegužės 15-ąją suplūdo į Vingio parką, dar kartą įrodė ir suteikė vilties, jog tradicinė
šeima, mūsų papročiai svarbūs
daugeliui Lietuvos žmonių.
Nemaloniai nustebino praėjusį pirmadienį penkiolikos užsienio ambasadorių išplatintas reikalavimas – kuo skubiai
Seime priimti Partnerystės
įstatymą. Keista, kad užsienio šalių atstovai kišasi į mūsų
šalies vidaus reikalus ir nurodinėja, kaip turime gyventi, kokias šeimas kurti ir kokių
tradicijų laikytis.
Kaip mitingo dalyviai, galime
drąsiai teigti, jog Vingio parke nebuvo jokių incidentų, nes
ore tvyrojo vienybės ir pagarbos
šeimai dvasia. Galime atsakingai pasakyti AČIŪ LR Policijai.
Ji dirbo puikiai ir neleido įžiebti
nereikalingų provokacijų.
Tą gegužės 15-ąją ne vienas
išspaudė ašarą. Džiaugsmo ir
vienybės ašarą. Supratome,
kad daugumai iš mūsų ne vis
vien – kokia bus ateities Lietuva!

Į Amžinybę išėjus Salomėjai Karlonienei,
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
Bendrijos „Viltis“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2021.05.21 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 Rimti žaidimai.
00:50 Purpurinė kalva.
02:45 Klausimėlis.
03:00 Panorama.
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:45 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Madagaskaras 3“.
21:20 „Hobitas: Smogo dykynė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Hobitas: Smogo dykynė“.
00:40 „Persekiojama daktaro. Pacientės kerštas“.
02:15 „Aferistės“.
04:10 „X mutantai“.
05:00 „Mikė“.
05:50 „Tai – mes“.
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 Neįmanoma misija. Atpildo
diena.
23:55 Pavojingas sandėris.
02:00 Taksi 4.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „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“.
06:20 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Niekada nepasiduok.
01:05 Jūrų pėstininkas 5.
02:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
03:00 „CSI. Majamis“.
03:45 „Iškvietimas“.

2021.05.22 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Kentervilio pilies vaiduoklis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Pasaulio dokumentika.
12:45 Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio.
13:40 Komisaras Montalbanas. Purvo piramidė.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:25 „Eurovizija“.
20:30 Panorama.
21:00 Dance alone.
22:00 Eurovizija 2021.
01:45 Pasakojimai iš Japonijos.
02:05 Šaltasis karas.
03:30 Komisaras Montalbanas. Purvo piramidė.
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“.
11:30 „Įspūdingiausi gyvūnų šokiai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Įspūdingiausi gyvūnų šokiai“.
12:35 „Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas“.
14:20 „Prancūziškas bučinys“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Aš prieš tave“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Aš prieš tave“.
23:45 „Penkiasdešimt juodų atspalvių“.
01:30 „Kraujo tėvas“.
03:00 „Pavojingasis Bankokas“.
04:50 „Mikė“.
05:35 „Atsargiai! Merginos“.
06:10 „Stivenas Visata“.
07:15 „Bunikula“.
07:40 „Padūkėlių lenktynės“.
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 Dvi uodegos.
12:00 Delfinukas Bernis.
13:50 Policijos akademija 7.
15:30 Uždelsta meilė.
17:25 Žalia šviesa.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Gandrų siuntų tarnyba.
21:15 Kartu ne savo noru.
23:35 Mano motinos prakeikimas.
01:30 Neįmanoma misija. Atpildo
diena.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
19.00 #NeSpaudai.
20.00 Žinios.
20.30 „Lietuvos valstybinio jaunimo
teatro metraštis.
21.45 Laikykitės ten.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 #NeSpaudai.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:30 „Varom!“.
07:55 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Gyvenimas ties riba“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:20 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Labdaros koncertas ,,Pasidalink“.
22:30 MANO HEROJUS Kapų plėšikė.
00:30 Pjūklas 3D.
02:15 Niekada nepasiduok.

2021.05.23 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Širdyje lietuvis.
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 Susipažink su mano pasauliu.
12:00 Šventadienio mintys.
12:30 Sekminės iš Vilniaus Kalvarijų.
14:35 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Pasivaikščiojimai.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
21:00 Viktorija.
21:50 Tuštybė.
00:05 Kalnai gali pasislinkti.
02:05 Rimti žaidimai.
04:00 Klausimėlis.
04:25 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 „Magijos akademija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Magijos akademija“.
13:45 „Neteisingai apkaltintas“.
15:35 „Urmu pigiau 2“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Urmu pigiau 2“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Džiunglių knyga“.
21:50 „Profas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Profas“.
23:40 „Pavojai gelmėse 2“.

01:20 „Hobitas: Smogo dykynė“.
04:10 „X mutantai“.
05:00 „Mikė“.
05:25 „Atsargiai! Merginos“.
06:15 „Stivenas Visata“.
07:00 „Bunikula“.
07:25 „Padūkėlių lenktynės“.
07:50 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
08:20 „Tomas ir Džeris“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:15 Kung Fu Panda.
11:00 Tūkstančiai mylių iki tavęs.
13:15 Sklinda gandai.
15:15 Ne anyta, o monstras.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Tarzanas. Džiunglių legenda.
21:45 Gelbėtojai.
00:05 Ugnies siena.
02:10 Kartu ne savo noru.
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 Oponentai.
20.00 Žinios.
20.30 Laisvės TV valanda.
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.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 Lietuvos galiūnų
čempionato II etapas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
III etapas.
10:00 „Gyvenimas ties riba“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:20 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Sostų karai“.
01:20 Kapų plėšikė Lara Kroft.
03:00 Pjūklas 3D. Spąstai atgyja.

2021.05.24 d.
Pirmadienis
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 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
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.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.

06:20
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:45 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
10:45 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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“.
21:52 „TV3 sportas“.
22:00 „Potvynis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Potvynis“.
00:00 „Naktinė pamaina“.
01:00 „Atostogos rifuose“.
01:55 „X mutantai“.
02:45 „Mikė“.
03:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:40 „Naktinė pamaina“.
04:30 „Atostogos rifuose“.
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 Švytinti tamsoje.
00:40 „Strėlė“.
01:35 Gelbėtojai.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Mūsų gyvūnai.
08.00 Eko virusas.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 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.
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.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.
06:10 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Šuo“.
09:30 „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 Snaiperis.
23:30 „Mirtinas ginklas“.
00:30 „Legendų biuras“.
01:40 „Sostų karai“.
03:00 „CSI. Majamis“.
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2021.05.25 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.
00:05 Įstatymas ir tvarka.
00:50 Klausimėlis.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:45 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Potvynis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Potvynis“.
00:00 „Naktinė pamaina“.
01:05 „Atostogos rifuose“.
01:55 „X mutantai“.
02:45 „Mikė“.
03:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Atostogos rifuose“.
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 Vagių irštva.
01:15 „Strėlė“.
02:05 Švytinti tamsoje.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laisvės TV valanda.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.

21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV.
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“.
04.50 „Reali mistika“.
06:20 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
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 Asai.
23:15 Snaiperis.
01:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:05 „CSI. Majamis“.

2021.05.26 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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 Bėgliai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Klanas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bėgliai.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:45 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Karštasis kubilas - laiko mašina“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Karštasis kubilas - laiko mašina“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Karštasis kubilas - laiko mašina“.
00:05 „Naktinė pamaina“.
01:05 „Atostogos rifuose“.
01:55 „Makgaiveris“.
02:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Atostogos rifuose“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

Savaitraščio Nr. 305
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 Pavojai gelmėse.
00:45 „Strėlė“.
01:40 Vagių irštva.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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“.
06:20 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
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 Tylus įniršis.
23:05 Asai.
01:15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
02:00 „CSI. Majamis“.

2021.05.27 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.
00:35 Pasivaikščiojimai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 Panorama.
04:05 Vakaras su Edita.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:45 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.

11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Aukštis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Aukštis“.
23:45 „Naktinė pamaina“.
00:45 „Atostogos rifuose“.
01:35 „Makgaiveris“.
02:25 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:15 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Atostogos rifuose“.
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 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Kaip atsikratyti boso 2.
00:40 „Strėlė“.
01:35 Pavojai gelmėse.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 Alchemija.
05:25 Ciklas „Menininkų portretai“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 #NeSpaudai.

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Oponentai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.
06:15 „Gyvenimas ties
riba“.
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 Saugykla.
23:05 Tylus įniršis.
01:10 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
01:55 „CSI. Majamis“.

Elektriniai dviračiai, paspirtukai, triračiai ir čioperiai.
Padedame gauti 1000 Eur kompensacijas už parduotus
taršius automobilius! Tel. 8 648 57250

Žolės pjovimo paslaugos – trimeriu/
krūmapjove. Tel. 8 679 18432

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: valytoja/as, padavėjai, barmenas/ė, virėjai
Tel. 8 679 14738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
Nuosava apskaitos programa tvarkau buhalterinę
apskaitą fiziniams asmenims, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Dirbu pagal individualios veiklos
pažymą, turiu ilgametę darbo patirtį.
Tel. 8 643 13567
Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras, orasvanduo, saulės elektrinių pardavimas, montavimas,
konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832
Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas (CE kategorijos). Reisai Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai – namuose.
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

Reikalingi virėjai, padavėjai.
Darbas Jaskonyse.

Tel. 8 614 44445
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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
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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

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226
R. Pankevičienės įmonei reikalingas vairuotojas.
Tel. 8 686 43950

Naujas taksi Druskininkuose!
Puikios kainos pasiūlymas mūsų klientams!
Tel. 8 678 19907

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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties
apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950
Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir meistrai
dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo
liudijimą ar individualią veiklą).
Tel. 8 658 83471

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime
pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Superkame benzininius automobilius
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

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

Reikalingi darbuotojai dirbti statybos darbus.

Tel. 8 620 83141

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

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

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

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g.: 31, 5 kv. m, po kapitalinio
remonto. Kaina – 35 000 Eur. Arba
keičia į didesnį plotą Druskininkuose,
Vilniuje, Kaune. Tel. 8 604 48595
Parduodamas 1 kambario: 34 kv. m
butas, 5 aukšte iš 5, renovuotame
name, Veisiejų g. 3. Kaina – 29 000
Eur. Tel. 8 623 02436
Parduoda 2 kambarių butą Gardino
g.: 42 kv. m, 1 aukštas, atskiras įėjimas su vasariniu priestatu – 24 kv.
m. Butas parduodamas su baldais,
rūsiu, garažu ir kitomis patalpomis.
Yra kelios vietos automobiliui pastatyti. Tel. 8 620 27058 ir 8 608 93346
Parduodamas 2 kambarių butas
(bendrabučio tipo) geroje vietoje prie
K. Dineikos parko. 38 kv. m, 4 aukštas iš 4. Plastiko langai, šarvo durys,
su baldais. Vienas kambarys pilnai
suremontuotas. Kaina – 25 500 Eur.
Tel. 8 607 36078
Parduodamas 3 kambarių butas Merkinės g.: 66, 10 kv. m, 5 aukštas iš
5. Yra sandėliavimo patalpa, didelis
balkonas su vaizdu į mišką, rūsys.
Kaina – 56 000 Eur. Viečiūnuose,
sodų bendrijoje „Papartis“, 24-oji g.
19 parduodamas 6 arų sodo sklypas
su neįrengtu nameliu, yra didelis
rūsys. Tel. 8 615 51873
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
Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš 5)
parduodamas 4 kambarių butas su
balkonu ir sandėliuku. Ideali vieta ir
išplanavimas šeimai. Saugi ir rami
kaimynystė. Kaina – 68 000 Eur.
Tel. 8 604 69399.
Druskininkų sav., Viečiūnuose parduodamas 22 arų namų valdos sklypas (kuriamoje naujų namų gyvenvietėje), puikus privažiavimas, graži
vieta. Kaina – 17 500 Eur.
Tel. 8 624 69222

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
Druskininkų savivaldybėje, Gailiūnų
kaime, parduodamas mūrinis namas
(190 kv. m) su ūkiniais pastatais ir 0,
28 arų žemės sklypu. Name yra elektra, miesto vandentiekis, kanalizacija.
Kaina – 72 000 Eur. Tel. 8 610 34613
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
Neravuose parduodami penki namų
valdos sklypai (12, 13, 14, 15 arų).
Galima pirkti visus kartu, galima atskirai. Tel. 8 614 15457
Parduodamas 2 ha žemės ūkio paskirties sklypas Lazdijų raj. Vabaliūnų
k. v. Yra elektra. Puiki vieta sodybai.
Tel. 8 615 77399

Perka nekilnojamą turtą
Perku žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374
Jauna šeima ieško pirkti sodo namą
išsimokėtinai. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 601 26048
Perku mažą kambarėlį Druskininkuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 679 72844
Perku 2-3 kambarių butą už adekvačią kainą, skelbimai peržiūrėti.
Tel. 8 627 74261

Nuoma

Parduodamas 9 arų namų valdos
žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų
g. 17. Atlikti kadastriniai matavimai.
Tel. 8 674 20701

Ilgam laikui išnuomojamas 2 kambarių butas Kalviškių mikrorajone.
Kaina – 200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 670 96135

Leipalingio seniūnijoje parduodamas
žemės ūkio paskirties sklypas – 1 ha
su miškeliu ir 46 arai Leipalingyje.
Tel. 8 686 05037

Išnuomojamas 1 kambario butas
Ateities g. Tel. 8 608 15123

Leipalingio miestelyje, Druskininkų
sav., Veisiejų g. parduodamas gyvenamasis namas (72 kv. m) su ūkiniais
pastatais ir 8, 4 arų sklypu. Kaina –
19 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Išsinuomotų
Tvarkinga, darni, dirbanti 5 asmenų
šeima ilgalaikei nuomai ieško 3-4
kambarių buto/namo Druskininkų
mieste arba apylinkėse.
Tel. 8 605 73536

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė

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 arba Ateities gatvėse arba garažą Druskininkuose.
Tel. 8 682 68087

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

Keičia

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

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

Parduodu “KOMBUČA“ (arbatos
grybas – fermentuotas arbatos gėrimas). Kaina – 1 l – 4 Eur.
Tel. 8 617 40100 ir (8 313) 53647

Perka
Brangiai perku senus eglutės žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į
namus. Tel. 8 653 96521
Perku auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374

Žemės ūkio produkcija
Parduoda dvi bičių šeimas su aviliais. Tel. 8 611 20107
Parduoda bites ir avilius.
Tel. 8 650 50962
Parduoda vasarinius kviečius.
Tel. 8 698 14440
Parduoda gerą, duodančią daug
pieno ožką, ožiukus bei ožkutes
(Barzdžiūnų kaime, Druskininkų savivaldybėje). Ožkos amžius – 4 metai,
kaina – 70 Eur, kaina už ožkutę arba
ožiuką – 20 Eur. Tel. 8 611 19982
Parduoda rugius ir sėklines bulves.
Tel. 8 673 45659

Miškas, mediena, malkos
Parduoda statybines pušines lentas.
Tel. 8 694 04146
Parduoda įvairios medienos malkas:
rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Transporto priemonės ir jų dalys
„Moskvich“ lingių pagrindinės juostos, kaina – 5 Eur/1 vnt., II golfo variklis (benzinas), pilnos komplektacijos
su pavarų dėže ir pusašiais – 150
Eur, kokybė garantuota. Taip pat
priekiniai amortizatoriai su spyruoklėmis – po 15 Eur ir priekiniai žibintai – po 10 Eur. Prancūziškas moto
blokas su nauju austrišku varikliu ir
visais jo padargais: plūgu, freza ir
dvigubais ratais (16 pavarų), kaina –
800 Eur, kokybė garantuota.
Tel. (8 313) 54697 ir 8 604 57914
2 valties benzininiai varikliai:
„TOHATSU“, 5 arklio galių, 2015 m.
Kaina – 680 Eur. „Suzuki“ variklis, 2,
5 galių, 2007 m. Kaina – 420 Eur.
Tel. 8 672 20567
„Toyota Verso“: 2004 m., benzinasdujos, automatas, TA galioja iki 2022
m.; 2005 m. „Toyota Avensis Verso“
užpakalinis dangtis. Tel. 8 601 53086
Automobilis „Žiguli“ su antikvariniais
numeriais: TA iki 2024 m.; „Toyota
Corolla“, TA iki 2023 m.
Tel. 8 682 98506
„Toyota Rav 4“: 2004 m., sidabrinė
spalva, dyzelinas, yra kablys, 4
žieminės padangos su diskais. Techninė apžiūra iki 2022-01 m. Kaina –
3700 Eur. Tel. 8 698 43706
Parduoda „Chevrolet Kalos“: 2008
m., 4 durys, 1.2 l, benzinas, ideali būklė, vyšninė spalva. Tel. 8 692 44465

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

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
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

Ąžuolinės taburetės.
Tel. 8 618 20125

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

Ketaus (špižinės) krosnies durelės,
kaina – 15 Eur, savadarbė centrinio
šildymo krosnis, kurią galima naudoti, apmūrijus virtuvėje, kaip viryklę,
naudota, kaina – 200 Eur, tel.: 8 (313)
54697, 8 604 57914

Galiu prižiūrėti sodybą, pakrantę ar
poilsiavietę, ją paremontuoti. Nupjauti žolę, išvalyti ežero pakrantę,
išpjauti krūmus, nugenėti medžius.
Turiu savo techniką, įrankius.
Tel. 8 627 21409

Pianisto kėdė (reguliuojamo aukščio
– 30 Eur). Tel. (8 313) 54697 ir 8 604
57914

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

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, sieninis TV laikiklis
– 6 Eur. Tel. 8 686 43600

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
Ieško slaugės darbo, gali slaugyti,
tvarkyti namus. Turi darbo patirties.
Tel. 8 671 50790

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

Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701
Priimčiau gruntą. Tel. 8 656 38881

Reikalingas žmogus, galintis padėti
ūkyje. Tel. 8 626 49968
Reikalingas žmogus nugenėti aukštą
tujų gyvatvorę. Tel. 8 610 40804
Reikalinga moteris, kuri galėtų pagelbėti namuose 3 kartus per savaitę.
Prašyčiau skambinti po 12 val.
Tel. 8 625 27579

Dovanoja
Atiduodamas nugriovimui kluonas ir
tvartas. Tel. 8 615 43483
Žurnalų „Mūsų gamta“ 1970-1990 m.
įrišti komplektai. Tel. 8 (313) 55714
Dovanoju 2 sofas-lovas. Pasiimti
patiems. Tel. 8 692 62413
Dovanoja du trijų mėnesių Degu
peliukus. Tel. 8 676 05670

Ieško darbo
Atsakingas 50 m. vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo.
Tel. 8 622 52291

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
BALDAI
Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953
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Druskininkai skelbia sezono
atidarymą: padangę virš Druskonio
nušvies rekordinis lazerių šou
Jau 20 metų paskutinį gegužės savaitgalį Druskininkai tradiciškai skelbia oficialų kurorto
atidarymą. Šis Druskininkams
svarbus įvykis jau antrą kartą
vyks pandemijos metu.
Druskininkai atidaro vasaros
sezoną
„Ilgą laiką sąžiningai laikėmės
karantino reikalavimų, nors, tiesą
sakant, graudu buvo žiūrėti į ištuštėjusias kurorto erdves, uždarytas įvairias paslaugas teikiančių
įstaigų duris, kurios tokiu metu
jau būdavo pilnutėlės, – emocijų neslepia Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas. – Tačiau
kantriai laukėme, dėjome visas
pastangas, kad kuo greičiau būtų
paskiepyti mūsų gyventojai, sekėme statistiką ir tuos nedidelius atlaisvinimus, kol pagaliau priėmėme sprendimą skelbti Druskininkų
kurorto atsidarymą.“
Pasak mero, vis daugiau kurorto
įstaigų lankytojams primena apie
save, tiesa, griežtai paisydami
saugumo rekomendacijų. Priimti svečius ruošiasi sveikatinimo ir
grožio paslaugas teikiančios įstaigos, stalus lauko terasose dengia
kavinės ir restoranai, ekskursijų
gidai siūlo platų spektrą pažintinių
programų, dviratininkams atnaujinti maršrutai ir parengti kelionių
po apylinkes maršrutai, keleivių
smagiam pasiplaukiojimui Nemunu laukia laivas.
Ir tai dar ne viskas – jau gegužės 28 dieną, skelbdamas vasaros sezono pradžią, miestas kviečia visus į turiningą ir vaizdingą,
daug įspūdingų reginių žadantį
Druskininkų kurorto sezono atidarymą KURORT IN 2021.
Unikalus veiklų formatas užtikrins saugumą
„Pandemija renginių organizatoriams parengė nemažai iššūkių, bet kartu suteikė galimybių atverti kūrybiškumą ir išradingumą,
– sako Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė.
– Vis dar esami ribojami karantino rekomendacijų, o matome, kaip
žmonės yra pasiilgę šurmulio, koncertų, geros muzikos ir gyvos atlikėjų emocijos, vaikai – linksmų pramogų bei padūkimo. Tad ieškome
naujų, svarbiausia – saugių formų,
juokaujame, kad dabar organizuojame ne renginius, o reginius, kurie, turiu pastebėti, tikrai pasiteisina
ir sulaukia palankių vertinimų.“
Pasak R. Viniarskaitės, kurorto
gyventojai ir svečiai visą savaitgalį galės pramogauti, mėgautis iš lėto grįžtančiais kultūriniais,
muzikiniais ir kitais kurortinių paslaugų malonumais bei rasti pačių
įvairiausių veiklų – nuo meditacijos, sporto iki kūrybos ir lengvo
pasilinksminimo.
Visos veiklos ir erdvės sudėliotos taip, kad būtų vengiama žmonių susitelkimo, jie galėtų išlaikyti saugias distancijas, o girdėti ir

matyti galėtų tiesiog judėdami
po visą miestą. Be to, įdomiausius momentus bus galima stebėti mobilaus telefono ar kito įrenginio ekrane, patogiai įsitaisius
ant suoliuko ar lauko terasoje.
Vyks tiesioginė transliacija iš pagrindinės erdvės, kuri įsikurs prie
Druskonio ežero.
Kurort IN 2021 išlaikys praėjusių metų formatą: atskirose zonose, siekant išvengti būriavimosi, registruojant ir ribojant žiūrovų
skaičių, vyks gyvo garso koncertai, lauko kino seansai, romansų
ir akustiniai vakarai, teatralizuoti
pasirodymai vaikams, susitikimai
su dailininkais, įvairios edukacijos. Vilniaus alėjoje ir pėsčiųjų takuose įsikūrę amatininkai ir prekiautojai pasiūlys įsigyti malonių
smulkmenų ar skanumynų. Be
dėmesio neliks sveiko gyvenimo
būdo propaguotojai.
Pagrindinis akcentas – efektingas lazerių šou
„Druskininkų sezono atsidarymo proga ruošiame labai turiningą koncertinę programą įvairiems
muzikos gerbėjų skoniams ir keletą ypatingų staigmenų, – dalijasi
planais Druskininkų savivaldybės
Turizmo, komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė. – Pagrindinė ir patraukliausia
erdvė įsikurs didžiulėje parko prie
Druskonio ežero teritorijoje. Penktadienio ir šeštadienio vakarais ten
žiūrovų lauks ir svarbiausias akcentas – virš ežero vyks stulbinantis rekordinio kiekio lazerių šou.
Verta pažiūrėti, nes tokio efektingo reginio Lietuvoje dar nebuvo!“
Pasak V. Žagunienės, egzotikos
turėtų suteikti lazerių šou ir geidžiamiausių Lietuvos atlikėjų muzikinių pasirodymų stebėjimas iš
valtelių ar katamaranų pačiame
ežero viduryje, o tie, kuriems valtelių neužteks, viską puikiai galės
matyti aplink ežerą išdėstytuose
dideliuose LED ekranuose. Norintys galės mėgautis reginiu, patogiai įsitaisę pakrantėje ir jaukiai
piknikaudami su šeima. Kaip jau
minėta, tiesioginę transliaciją bus
galima matyti mobiliuosiuose telefonuose ar kituose įrenginiuose
bet kurioje Druskininkų vietoje –
net namuose.
Dar viena naujiena, kurią pristato organizatoriai, – gyvi ir smagūs
pokalbiai su įdomiais žmonėmis,
kuriuos moderuos charizmatiškasis LEO – Leonardas Pabedonoscevas. Pokalbių metu Druskininkų
naujienas apie teikiamas paslaugas, naujus produktus ir visa kita,
dėl ko verta atvykti į Druskininkus, pristatys sanatorijų, SPA, gydyklų ir kitų verslų atstovai.
Taigi Druskininkai kviečia pasitikti vasarą ir smagiai bei saugiai
pasikurortINti! Miestas pasiruošęs jus nustebinti.
Druskininkų savivaldybės
informacija

