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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų krašto žmonės nusilenkė Lietuvos
valstybingumui

Po metų, kai buvome įkalinti koronaviruso gniaužtuose,
pertraukos šiemet vėl galėjome plačiau ir laisviau visi kartu švęsti Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną – Vasario 16ąją.
Druskininkų krašto žmonės
visada brangino šią dieną ir
mokėjo ją švęsti, jau yra susikūrę šios šventės paminėjimo tradicijas. Šiemet Vasario 16-oji mūsų krašte buvo
labai plačiai švenčiama – ne
tik pačiuose Druskininkuose,
bet ir kitose savivaldybės gyvenvietėse, visose bendruomenėse.
Pagrindiniu šventės akcentu tapo nuo 2018 metų mūsų
krašto žmonių organizuojamas
motorizuotas žygis automobiliais per visas savivaldybės gyvenvietes. Šiemet daugiau kaip
šimtas automobilių, pasipuošusių trispalvėmis ir kita tautine
atributika, nuotaikingai keliavo
per Druskininkų kraštą, primindami apie vieną iš svarbiausių
Lietuvos valstybingumo švenčių.

Automobilių žygis – penktą
kartą
Tradiciškai, išsirikiavusi prie
Leipalingio degalinės, automobilių kolona patraukė link Leipalingio bažnyčios, o paskui – į
Druskininkus, kur prie jų prisijungė iš Viečiūnų atvykę motorizuoti vėliavnešiai. Susijungusi
kolona, patraukė į Jovaišius.
Ūkininkas iš Leipalingio krašto
Antanas Vailionis, vienas iš šios
akcijos organizatorių, pasakojo,
kad šiemet ši akcija prasiplėtė,
prie jos organizavimo prisijungė
seniūnijos, ją organizuoti padėjo ir Druskininkų savivaldybė.
„Ketverius metus organizavau
automobilių žygį su vėliavomis.
Šiemet jis vyko savivaldybės
mastu, susirinko apie 120 mašinų, anksčiau būdavo 30-35.
Šiemet prisidėjo Viečiūnai su 70
automobilių“, – įspūdžiais dalijosi A. Vailionis.
Paklaustas, kaip jam kilo mintis organizuoti tokį patriotinį žygį ir taip paminėti Vasario
16-ąją, A. Vailionis sakė, kad,
rengiantis švęsti Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, jam
paskambino Stračiūnų kaimo
bendruomenės pirmininkė Jolanta Miliuvienė, kuri visada pilna idėjų ir užsiminė, kad reikia
kažką įdomaus sugalvoti: „Ji pasiūlė šventės dieną važiuoti automobiliais. Mes taip ir padarėme. Lietuvos šimtmečio proga
pirmą kartą suorganizavome tą
važiavimą. Man ta mintis patiko,
todėl nusprendžiau, jog tokią
akciją reikia organizuoti kasmet,
per Vasario 16-ąją. Kaskart
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Patriotiškumo ir meilės Tėvynei jausmas skiepijamas nuo mažų dienų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

prieš tą datą man paskambindavo žmonės ir klausdavo, ar važiuosim. Pernai buvo kovidas,
pamaniau, kad jau nedarysime tos akcijos, tačiau išvakarėse pradėjo skambinti žmonės ir
klausinėjo, kaip važiuojame. Iš
vakaro įdėjau skelbimą, ir susirinko apie 30 mašinų“, – prisiminė A. Vailionis.
Jo nuomone, 30 automobilių
yra optimalus variantas, kai nesusidaro spūsčių, nereikia šviesoforų reguliavimo ir policijos
pagalbos.
Skandavo: „Lietuva bus
laisva!“
Paklaustas, ką jam asmeniškai
reiškia Vasario 16-oji, Antanas
prisipažino esąs tikras patriotas
ir visos valstybinės šventės jam
yra svarbios.
„Kadangi esu iš labai patriotiškos šeimos, man tai svarbu.
Vienu metu tos šventės nebuvo tokios populiarios, mes su-

rinkdavome Leipalingio bažnyčioje, paskui prie paminklo,
organizuodavome spontaniškus
minėjimus. Smagu, kad dabar
vis daugiau žmonių buriasi į tas
šventes“, – sakė pašnekovas.
Pasidomėjus, ką apie Vasario
16-ąją jis atsimena iš sovietmečio, kai dar buvo vaikas, Antanas sakė, kad atsiminimų apie
šią dieną nėra daug, tačiau jis
iš vaikystės labiausiai prisimena
šūkį „Lietuva bus laisva!“.
„Kartais eidavau per laukus, atsistodavau ant akmens
ir šaukdavau: „Lietuva bus laisva!“. Nors gal iki galo to posakio
esmės tada ir nesuvokdavau.
Mūsų šeimoje buvo nukentėjusių nuo sovietinių represijų, buvo
ir išvežtų, ir partizanų, todėl tas
laisvos Lietuvos jausmas mūsų
giminėje visada buvo stiprus.
Maksimaliai esu už tas šventes,
jas reikia švęsti, turime džiaugtis tuo, ką turime“, – sakė Antanas.
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Leipalingis – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 – dovanos
įsimintinus kultūros metus

R. Černiauskaitė-Kėrienė, Leipalingio
laisvalaikio salės vadovė/Asmeninio archyvo nuotrauka

palaikymą, o Druskininkų kultūros centrui – už bendrą veiklą“,
– pasakojo Ž. Krivonienė.

Mažosios Lietuvos kultūros sostinės metus pradės ir užbaigs unikalūs renginiai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Istorinis Leipalingio miestelis šiais metais neša Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2022 vardą – įdomiais
tradiciniais renginiais garsėjanti bendruomenė paruošė
stiprią kultūrinę programą,
kurioje laukia pramogos, išsamus ir įtraukiantis žvilgsnis į miestelio istoriją bei
specialūs konkursai.
Pasak Leipalingio bendruomenės pirmininkės Žanetos
Krivonienės, Leipalingyje kasmet vyksta miestelį reprezentuojančios šventės – Jotvingių,
Oninės, Joninės, teatralizuotas „Dvaro festivalis“, „Bendruomenių sueituvės“, „Šeimų sporto šventė“, „Padėkos vakaras“ ir
kitos.
„Šias šventes žino ne tik vietiniai gyventojai, bet ir kurorto svečiai. Pavyzdžiui, į „Dvaro festivalį“ atvyksta žiūrovų ir
iš kitų savivaldybių – iš Kau-

ti miestelio identitetą ir gilią bei
įdomią istoriją, kuri mus skiria iš kitų bendruomenių. Labai
džiaugiuosi, kad, organizuojant
veiklas, galime atsiremti į bendruomenės žmones, kurie yra
labai darbštūs, kūrybiški ir mylintys savo kraštą. Jų veiklumas
ir paskatino teikti paraišką varžytis dėl Mažosios kultūros sostinės. Taip pat norime padėkoti Druskininkų savivaldybei už
Ž. Krivonienė, Leipalingio bendruomenės
pirmininkė/Asmeninio archyvo nuotrauka

no, Vilniaus. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mus įvertina.
Miesteliui tapus Mažąją kultūros sostine, tradicinę švenčių
programą numatėme papildyti įvairesnėmis veiklomis, kuriomis sieksime pakelti renginių
meninę vertę, pritraukti dar daugiau žiūrovų, sudominti kurorto
svečius. Labai svarbu, kad per
įvairias veiklas galime atskleis-

Visų metų renginius pristatė
Vasario 16-ąją
Šiais metais Valstybės atkūrimo dienos šventė Leipalingyje
buvo ypatinga – ji skirta ne tik
šalies istorinės datos paminėjimui, bet ir iškilmingam projekto „Leipalingis – Mažoji Lietuvos
kultūros sostinė 2022“ pristatymui.
Pasak Leipalingio laisvalaikio
salės vadovės Rimantės Černiauskaitės-Kėrienės,
Mažosios Lietuvos kultūros sostinės
metus pradės ir užbaigs unikalūs renginiai, pagerbiantys vie-

tos žmones ir miestelio istoriją.
Planuojama, kad renginiuose
dalyvaus profesionalūs menininkai ir mėgėjai bei vietos gyventojai.
„Norime per kultūros veiklas
dar labiau aktualizuoti miestelyje turimą paveldą ir skatinti vietos gyventojus didžiuotis savo
turtingu miesteliu. Suplanuoti
renginiai padės ne tik praplėsti
jau esamas veiklas, bet jas paįvairins ir skatins vietos gyventojus aktyviau įsitraukti į kultūros
veiklas, o ne likti pasyviais žiūrovais“, – sako R. Černiauskaitė-Kėrienė.
Visus metus Leipalingyje vyksiančių renginių veiklos kryptys
bus orientuotos į kelias sritis.
„Orientuosimės į mokslinę
kryptį, atskleidžiančią turtingą
miestelio istoriją – nuo pat senovės Jotvingių, Sapiegų viešpatavimo laikų iki šių dienų. Žinoma, bus ir daug koncertų,
spektaklių, kūrybinių dirbtuvių,
parodų, poezijos vakarų. Organizuosime konkursus – vietos
gyventojai bus skatinami kūrybiškai pažvelgti į juos supančią
aplinką, miestelio istoriją ir gyvenusius bei gyvenančius žmones“, – pasakojo R. Černiauskaitė-Kėrienė.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius: „Leipalingio miestelis yra turtingas ne tik savo istorija, bet ir stipria bendruomene. Renginiuose aktyviai dalyvauja
visi – tradicinėse, senosiose šventėse galima pamatyti daug
jaunimo, o jaunimo inicijuotas šventes palaiko vyresnioji karta.
Būtent kultūra yra ta jungiamoji grandis, kuri suburia bendruomenę.
Druskininkų svečiai vis dažniau atranda ne tik kurortą ir jame
siūlomas pramogas, bet ir mūsų seniūnijose siūlomas edukacijas, lankytinas vietas, pramogas. O Leipalingis iš tiesų turi ką
parodyti ir kuo didžiuotis. Todėl neabejoju, kad Leipalingio bendruomenė Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vėliavą neš labai
atsakingai ir išnaudos visas galimybes supažindinti Druskininkų
svečius su miesteliu, jo istorija ir kultūriniais renginiais.“

Leipalingis – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022
renginių preliminari programa:
Vasario 16 d.

Balandžio mėn.
Balandžio 24 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas, metų
renginių atidarymas. (vėliavos pakėlimo ceremonija prie
Nepriklausomybės paminklo, savivaldybės bendruomenių
motorizuotas sveikinimas, šiaurietiško ėjimo žygis į
Jovaišius).
Margučių paroda ir Velykinė ekspozicija prie Leipalingio
dvaro.
Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių Atvelykio
sueituvės, kuriuose dalyvauja 10 Druskininkų savivaldybės
bendruomenių.

Liepos 21 d.
Liepos 23 d.

Poezijos vakaras skirtas Jotvingiams.
Jotvingių šventė.

Rugpjūčio
mėn.

Druskininkų savivaldybės bendruomenių sąskrydis, skirtas originaliai pristatyti miestelio bendruomenę kitoms vietos
bendruomenėms.

Rugpjūčio
mėn.

„Leipalingio dvaro festivalis“ koncertas “Vasaros nakties barkarolė” Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje.

Rugsėjo mėn.

„Leipalingio dvaro festivalis“ siuvinėjimo parodos „Gijos II“
atidarymas ir kūrybinės dirbtuvės Leipalingio dvare. (paroda
veiks iki spalio mėn.)

Rugsėjo mėn.

„Leipalingio dvaro festivalis“ interaktyvus spektaklis „Basso
ostinato“ Leipalingio dvare.

Balandžio mėn.

Tarptautinė mokslinė konferencija ir paroda „Jotvingiai: archeologijos atskleista istorija“.

Gegužės 9 d.

„Serbentos“ jubiliejinis romansų vakaras.

Gegužės 15 d.

Šeimų sporto šventė. Tai tradicinis renginys suburiantis
šeimas aktyviai fizinei veiklai.

Rugsėjo mėn.

Birželio 23 d.

Joninės Leipalingyje.

„Leipalingio dvaro festivalis“ paskaita „Koklių istorija“ ir
edukacinis užsiėmimas Leipalingio dvare.

Spalio mėn.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Pirmieji Leipalingio dvaro šeimininkai – Sapiegos“ Leipalingio dvare.

Gruodžio 9 d.

Kalėdinių dvaro ir miestelio kompozicijų atidarymas.

Leipalingio miestelio amatininkų darbų paroda.
Liepos 6 d.

J. Kavaliausko pažintinė tradicinės kalvystės programa
„Pirmyn į praeitį“ Malūno kalvėje.
Šventinis koncertas skirtas Karaliaus Mindaugo dienai, prie
Leipalingio dvaro.

Liepos 18-23 d.

Medžio drožėjų pleneras „Lietuviško ąžuolo pasaka“ Leipalingyje.

Liepos 21 -23 d.

Kūrybinės kalvystės dirbtuvės ir darbų ekspozicija.

Gruodžio 28 d.

Baigiamasis metų renginys „Iš širdies į širdį“

Kovo 1 d. –
spalio 31 d.

Fotografijų konkursas „Miestelis mano akimis“

Gegužės mėn.
– Lapkričio mėn.

2 vietos gyventojų parengti miestelio istoriją pristatantys
turistiniai maršrutai.
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Vaiko globa: ką svarbu
žinoti 2022 metais?

Padidėjo globos (rūpybos)
išmoka
Nuo šių metų pradžios padidėjo globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje
globojamiems
(rūpinamiems)
vaikams ir besimokantiems ar
studijuojantiems buvusiems globotiniams (rūpintiniams). Nuo
šiol globos (rūpybos) išmokos
dydis priklauso nuo vaiko amžiaus ir poreikių. Vaikams iki 6
metų skiriama 218 Eur globos
(rūpybos) išmoka per mėnesį,
vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252
Eur, vaikams nuo 12 iki 18 metų
ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 Eur, buvusiems globotiniams iki 24 metų,
kurie mokosi ar studijuoja, – 273
Eur.
Globos (rūpybos) išmokos
tikslinis priedas
Kai vaikas yra globojamas
šeimoje, šeimynoje ar globos
centre (pas budintį globotoją),
tuomet vaiko globai (rūpybai)
užtikrinti kas mėnesį mokamas
168 Eur dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Skirtingai nei globos (rūpybos)
išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas yra skirtas būtent vaiko globėjui (rūpintojui). Išmoka mokama tol, kol
vaikas yra globojamas (rūpinamas).
Nuo 2022 m. sausio 1 d. yra
pratęsiamas globos (rūpybos)
išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpin-
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Susitikime su Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro vadovais
aptarti aktualūs klausimai

tojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės,
emancipacijos ar santuokos,
buvęs globotinis lieka gyventi
pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne
ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.
SVARBU: Pasibaigus globai
(rūpybai), jei vaikas liko gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra išlaikomas, ir
dar mokosi mokykloje, buvęs
globėjas turi teisę toliau gauti šią išmoką, bet ne ilgiau, iki
buvusiam globotiniui sukaks
23 metai.

Į savivaldybę atvykę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovai aptarė Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus
patalpų plėtros klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vaiko laikinosios priežiūros
išmoka
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka mokama tais atvejais, kai
Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos atstovai
nustato vaikui apsaugos poreikį
ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar
kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.
Laikinosios priežiūros išmokos dydis šiais metais padidėjo
12 Eur ir siekia 252 Eur per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo
to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas.

Druskininkų savivaldybėje apsilankė ir su Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoju
Linu Urmanavičiumi, Turizmo,
Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva Žaguniene
susitiko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų
centro generalinis direktorius
dr. Arūnas Būbnys, gen. direktoriaus pavaduotojas Vytas Luk-

šys, vyriausiasis patarėjas Aivydas Keršulis.
Susitikime taip pat dalyvavo Druskininkų rezistencijos
ir tremties muziejaus vadovas
Saulius Lukošiūnas ir Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė.
Susitikimo metu aptarti Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus patalpų plėtros

klausimai. Taip pat kalbėta apie
muziejaus 25-erių metų paminėjimą. Jį nuspręsta surengti gegužės 20 d., kai tradiciškai
vykdavo partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimas.
Po susitikimo savivaldybėje
svečiai išvyko į Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejų.

skiriama 3150 Eur dydžio išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai, ši išmoka šiemet padidėjo
150 Eur. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti į savo gyvenamosios
vietos savivaldybę galima kreiptis iki asmeniui sukanka 25 metai.

Vienkartinė išmoka įsikurti
Kai globojamas vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo
emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet jam

Išmokos globojant vaiką,
kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus
Vaiko globėjams ar globojamiems vaikams taip pat gali priklausyti išmokos, kurios sutam-

pa su išmokomis vaikui gimus:
motinystės išmoka, vaiko priežiūros išmoka, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens
vaikui. Vaiko pinigai mokami
kiekvienam vaikui, o papildoma
išmoka prie vaiko pinigų mokama, jeigu vaikas turi negalią,
taip pat jeigu šeima yra gausi
arba nepasiturinti.
Daugiau informacijos apie išmokas globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus galima rasti

http://inx.lv/DJIM
Informaciją teikia ir prašymus priima Kompleksinės paslaugos „Vaikas+“
vyr. specialistė Asta Dyburienė, Vasario 16-osios g.
7, Druskininkai, el.p. vaikasplius@druskininkai.lt ,
tel. +370 686 07735.
Prašymus
galima
pateikti ir elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje
www.spis.lt

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Storosios žarnos vėžio prevencija – galimybė išvengti sunkios ligos
Didžioji dalis žmonių, sergančių
storosios žarnos vėžiu, ankstyvosiose ligos stadijose nejaučia jokių simptomų. Šiems pasirodžius,
jie skiriasi, priklausomai nuo auglio dydžio ir vietos storojoje žarnoje. Pirmieji storosios žarnos vėžio simptomai ir požymiai gali būti:
nuolatinių tuštinimosi įpročių pa-

Šeimos gydytojai ragina visus pacientus nuo 50 metų atlikti profilaktinį storosios žarnos
tyrimą 1 kartą per 2 metus, kad ateityje būtų išvengta daug sudėtingesnių ligų ir ilgalaikio
gydymo/Asociatyvi nuotrauka

Storosios žarnos vėžio prevencinė programa Lietuvoje vykdoma jau 17-tus metus. Ji skirta
privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai), kuriems vieną kartą per
dvejus metus gali būti atliekamas specialus tyrimas.
Storosios žarnos vėžys – dažnas
Nacionalinio vėžio instituto medikai pažymi, kad storosios žarnos
vėžys yra ketvirtas pagal dažnumą
piktybinis navikas po priešinės liaukos vėžio, kitų odos navikų ir krūties vėžio. Mirčių nuo piktybinių navikų struktūroje storosios žarnos
vėžys yra antroje vietoje po plaučių vėžio.
Nors Lietuvoje sergančiųjų storosios žarnos vėžiu išgyvenamumo
rodikliai ir gerėja, tačiau vis dar išlieka vieni žemiausių Europoje. Išgyvenamumui didelės įtakos turi ligos stadija jos nustatymo metu.
Todėl negalima ignoruoti organizmo siunčiamų signalų, būtina rūpintis prevencija ir, žinoma, dalyvauti patikros programose.
Kas nulemia ligą?
Dauguma žmonių mano, jog riziką susirgti storosios žarnos vėžiu
lemia genetika. Iš tiesų, jei kas nors
tarp pirmos eilės giminaičių, pavyzdžiui, vienas iš tėvų sirgo storosios
žarnos vėžiu, rizika susirgti išauga.

Tačiau tik mažiau nei 10 proc. visų
vėžio atvejų gali būti paaiškinami
genetiniais pakitimais.
Mokslininkai mano, kad daugiau
įtakos vėžiui susiformuoti turi mūsų
gyvenimo būdas. Tyrimais įrodyta,
jog storosios žarnos vėžys, palyginti su kitų lokalizacijų piktybiniais
navikais, yra labiausiai susijęs su
dieta ir gyvenimo būdu. O tai reiškia, kad mes patys galime imtis
priemonių sumažinti storosios žarnos vėžio atsiradimo riziką.
Kol kas tikslios storosios žarnos
vėžio priežastys nėra žinomos, tačiau žinoma, kad didesnės rizikos
grupėje yra šie žmonės: vyresni nei 50 metų amžiaus; tie, kurių
šeiminėje anamnezėje yra daugybinė polipozė (kai storosios žarnos
gleivinėje randami gerybiniai navikai – polipai); ilgą laiką sergantys
opiniu kolitu (yra žarnyno gleivinės
pakitimų); vartojantys daug riebalų
ir mėsos, o mažai daržovių ir ląstelienos; rūkaliai; tie, kurių šeimoje
buvo diagnozuotas storosios žarnos vėžys (ypač, kai liga buvo nustatyta jaunesniems nei 45 metų
amžiaus asmenims).
Tačiau vieno ar kelių minėtų požymių buvimas nereiškia, kad šis
vėžys būtinai išsivystys. Tai tik reiškia, jog esate didesnės rizikos grupėje.
Storosios žarnos vėžio požymiai ir simptomai

sikeitimas, įskaitant viduriavimą,
vidurių užkietėjimą arba išmatų konsistencijos pokyčius; kraujavimas iš tiesiosios žarnos arba
kraujas išmatose; nuolatinis diskomfortas pilve, spazmai, pūtimas
arba skausmas; nepilno pasituštinimo jausmas; bendras silpnumas
ir nuovargis; nepaaiškinamas svo-

rio kritimas.
Pastebėjus nerimą keliančių
simptomų, būtinai reikėtų apsilankyti pas gydytoją. Net ir nejaučiant
simptomų, rekomenduojama nuo
50 metų amžiaus atlikti prevencinius tyrimus, siekiant nustatyti vėžinius pakitimus ankstyvose stadijose.

Šeimos gydytoja Birutė Vilkaitienė: „Mūsų apylinkė viena iš
didesnių, bet konkrečiai storosios žarnos vėžiu sergančių ligonių
yra nedaug. Stengiamės atlikti storosios žarnos vėžio prevencinės programos iFOB testą, apie kurio rezultatus informuojame
pacientus. Programa naudinga tuo, kad, nors pacientas ilgai nejaučia jokių ligos požymių, gavus teigiamą iFOB rezultatą, atlikus
FKS, gali būti šalinami gerybiniai pakitimai. Net ir nustačius ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžį, jo gydymas gali būti efektyvus. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa teikiama asmenims nuo 50 m. iki 74 m. amžiaus,
vieną kartą per dvejus metus.
Jeigu piktybinėmis žarnyno ligomis yra sirgę giminaičiai, būtina
pasirūpinti profilaktika, net ir nejaučiant visiškai jokių simptomų.
Šios programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti storosios žarnos
vėžį ir sumažinti mirtingumą nuo šios ligos. Ypatingo pasiruošimo nereikia. Rekomenduojama nevartoti aspirino 48 val. iki testo.
Programos priemonės: informavimas apie storosios žarnos
vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (toliau – iFOBT) atlikimas bei rezultatų įvertinimas; paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją; gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą; biopsijos medžiagos histologinis ištyrimas ir įvertinimas.
Storosios žarnos vėžio išsivystymui įtakos turi nejudrus gyvenimo būdas, mitybos įpročiai (daug raudonos mėsos, riebalų, mažai skaidulų), alinantys organizmą žalingi įpročiai, paveldimumas, amžius
(dažniau serga po 50 metų), kitos žarnyno ligos.
Ruošiantis kolonoskopijai, gydytojas patars, ką galima valgyti ir kaip netinka maitintis 2-3 dienas iki tyrimo bei koks rekomenduojamas režimas iki jo.
Gydytojams nelengva prikalbinti pacientus atlikti išmatų tyrimą. Linkėčiau pasitikrinti profilaktiškai ir
nesirgti.“
Šeimos gydytoja Janina Ignorienė: „Savo praktikoje su storosios žarnos vėžiu sergančiais pacientais susiduriu nedažnai. Tačiau
paskutiniu metu vis dažnėja kitų žarnyno ligų, kurios reikalauja išsamaus ištyrimo ir ilgalaikio gydymo. Tai – opinis kolitas, Krono liga,
lėtiniai kolitai.
Dėl dalyvavimo programoje reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją,
kuris paskiria pacientui atlikti tyrimą dėl slapto kraujavimo iš žarnyno. Jei tyrimas būna teigiamas, pacientas siunčiamas kolonoskopijai, kurios metu tiriamas storasis žarnynas.“
Kad kolonoskopijos rezultatai būtų tikslūs, būtina tinkamai
paruošti žarnyną:
- 5 dienas iki tyrimo negalima valgyti termiškai neapdorotų daržovių ir vaisių, sėklų, riešutų (duonos gaminių su grūdais, kruopų
košės, uogienės), raudonos, violetinės spalvos maisto ir gėrimų;
- galima valgyti pieno produktus be priedų, majonezą, baltą duoną, makaronus, baltus ryžius, kiaušinius, baltą žuvį ir vištieną be
odos, bulves be lupenų, baltą šokoladą, ledus be priedų;
- 5-7 dienas iki tyrimo negalima vartoti geležies preparatų, gali
tekti nutraukti kraujo krešėjimą mažinančių vaistų vartojimą – dėl to
pasikonsultuokite su savo gydytoju. Kartais, jeigu kraujo krešėjimą
mažinančių vaistų vartojimo nutraukti negalima, tenka juos pakeisti kitais. Dauguma kasdien vartojamų vaistų geriami, kaip įprasta.
-1 para iki tyrimo galima suvalgyti lengvus pusryčius (pvz., virtas kiaušinis, baltos duonos riekė; jogurtas be priedų). Po to leidžiama tik gerti ir tik skaidrius, permatomus skysčius: vandenį, nestiprią arbatą, obuolių sultis, skaidrius gaiviuosius gėrimus, sultinį be priedų, ledinukus, želė. Skysčių gerkite
pagal poreikį, kad nejaustumėte troškulio, paprastai iki 2 litrų per parą;
- negalima vartoti – alkoholio, vaisių koktelių, pieno ir jo gaminių, nepermatomų, su tirščiais sulčių,
sriubų, raudonos, violetinės spalvos gėrimų;
- dieną prieš tyrimą pradedami gerti ir vaistai, skirti žarnynui išvalyti. Vaistinėje galite įsigyti skirtingų
žarnynui išvalyti skirtų preparatų: Fortrans, Forlax.
Bendras žarnyno paruošimui skirto skysčio kiekis apskaičiuojamas pagal Jūsų svorį: 20 kilogramų
svorio reikia išgerti 1 litrą, bet ne mažiau kaip 3 litrus. Laikykitės konkretaus preparato vartojimo instrukcijos, nes vaistai skiedžiami skirtingai. Fortrans miltelių pakuotė skiedžiama litru vandens. Kiti vaistai skiedžiami mažesniu vandens kiekiu, likęs būtinas skystis išgeriamas atskirai nuo vaisto.
Pradėkite žarnynui išvalyti skirtą vaistą gerti 16-17 valandą. Jeigu kolonoskopijos procedūra numatyta vėliau nei kitos dienos 12 val., rekomenduojama dozę dalyti į dvi dalis: viena dalis (du ar trys litrai) iš
vakaro, antra dalis (du arba vienas litras) – priklausomai nuo paskirto kolonoskopijos laiko. Geriausiai
žarnynas paruošiamas, kai vaistai baigiami gerti 4-6 valandos iki tyrimo.
Pacientui pageidaujant, kolonoskopija atliekama su bendra narkoze, kurios metu žmogus trumpam
užmigdomas, skausmo nejaučia. Tyrimo metu apžiūrimas visas storasis žarnynas, kuriame gali būti
įvairių gerybinių darinių, pvz.; polypų, kurie endoskopijos metu kartu ir pašalinami; divertikulų ir kita.
Nustačius ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžį, jo gydymas gali būti efektyvus, o vėlyvosios (IV)
stadijos vėžio visiškai išgydyti neįmanoma.
Tyrimas nėra skausmingas, pacientui daugiau neįprastas, nekomfortiškas, todėl dažnai jo nenorima
atlikti.
Kviesčiau visus pacientus nuo 50 metų atlikti profilaktinį storosios žarnos tyrimą 1 kartą per 2 metus,
kad ateityje būtų išvengta daug sudėtingesnių ligų ir ilgalaikio gydymo. Tam šiuo metu yra sudarytos
visos sąlygos.“
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų krašto žmonės nusilenkė Lietuvos valstybingumui

Pasižadėjo Lietuvai
Vidurdienį Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje buvo laikomos
Šv. Mišios už Lietuvą. Po mišių druskininkiečiai stebėjo iškilmingą Lietuvos jaunųjų šaulių
pasižadėjimo ceremoniją.
Keliolika jaunųjų šaulių viešai
įsipareigojo būti ištikimais Lietuvos valstybei ir rengtis stropiai
ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Geriausiam metų šauliui buvo
įteiktas garbingas apdovanojimas – kovinis kirvis. Ši garbinga dovana įteikta Ramūnui Kazlauskui.
Po šventinės ceremonijos kalbinta jaunoji šaulė Rugilė Jurgelionytė, jau penkerius metus priklausanti šaulių bendruomenei,
sakė, kad jai ši diena yra ypatinga – ji kartu su savo bendražygiais pasižadėjo Lietuvai.
„Šis pasižadėjimas man yra labai svarbus, nes pažadėjau būti
ištikima savo Tėvynei ir sąžiningai rengtis jos gynybai. Po šio
pasižadėjimo dėsiu daugiau pastangų visose gyvenimo srityse,
nei dabar, stengsiuosi pateisinti

garbingą šaulės vardą“, – sakė
Rugilė.
Šventės proga vidaus reikalų
ministrė Agnė Bilotaitė padėkomis už pagalbą, valdant neteisėtos migracijos krizę apdovanojo
įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovus, tarp jų ir Šaulių sąjungos narius, daugiausia
valandų išdirbusius pasienyje.
Tarp apdovanotojų buvo ir du
Druskininkų Giedriaus Matulionio 103 kuopos šauliai – kuopos
vadas Ramūnas Šerpetauskas
ir šaulys Juozas Ražanskas,
kurie Druskininkų užkardoje neatlygintinai išdirbo daugiau kaip
450 valandų.
Šventė visos bendruomenės
Viečiūnų gyventojai prie Viečiūnų bendruomenės centro sugiedojo Lietuvos himną,
gyva žmonių grandine ir mašinų kolona apjuosė savo miestelį. Šventinė mašinų kolona važiavo per Neravus, Jaskonis į
Druskininkus. Parko tilto automobilių aikštelėje susijungė į
motorizuotą žygį ir finišavo Jovaišiuose, ten bendruomenės
namuose visi klausėsi „Žemai-

tukų“ koncerto.
Druskininkiečiai dalyvavo tradicinėje pilietinėje iniciatyvoje
„Uždek žvakutę ant savanorio
kapo“. Buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės ant 1919-1920
m. Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyčio Kryžiaus kavalierių kapų Druskininkų kapinėse bei prie paminklinio akmens
Nemuno pakrantėje
Šventinę dieną Druskininkuose vainikavo Jaunimo užimtumo centre organizuotas šventinis koncertas, dalyvaujant „Folk
trio“: Ineta Meduneckytė (vokalas), Nerijus Bakula (akordeonas), Jan Maksimovič (saksofonas).
Leipalingio gyventojai taip pat
dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“ Leipalingio kapinėse. Buvo aukojamos Šv. Mišios
Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Prie Nepriklausomybės paminklo surengtas minėjimas, patriotines dainas atliko Morta Elžbieta Bieliukaitė.
Parengė Laimutis Genys

Šiemet Vasario 16-oji mūsų krašte buvo labai plačiai švenčiama – ne tik pačiuose Druskininkuose, bet ir kitose savivaldybės gyvenvietėse, visose bendruomenėse/Laimos Rekevičienės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Sporto entuziastus subūrė
šiaurietiško ėjimo žygis

Liepą Druskininkuose bus
surengtas pasaulio galiūnų
turnyras „Pasaulio taurė 2022“

Stipriausias pasaulio žmogus Ž. Savickas į Druskininkus sukvies stipriausius pasaulio,
Europos ir Lietuvos galiūnus, kurie varžysis įspūdingose rungtyse/Lietuvos galiūnų federacijos
archyvo nuotrauka

Liepos 30 dieną stipriausias
pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas į Druskininkus sukvies
stipriausius pasaulio, Europos ir
Lietuvos galiūnus, kurie varžysis įspūdingose rungtyse
Druskininkų savivaldybės vadovai ir Lietuvos galiūnų federacijos atstovai aptarė galiūnų
turnyro „Pasaulio taurė 2022“
organizavimo klausimus.
„Kalbėjome apie renginio ir
rungčių koncepciją. Organizatoriai pažadėjo, kad žiūrovų laukia
ir tradicinės galiūnų varžybos, ir
įspūdingi pasaulio stipriausiųjų pasirodymai su druskos mai-

šais, purvo ar mineralinio statinėmis, galbūt net automobiliais
ar sunkvežimiais. Žinodamas,
kad druskininkiečiai ir kurorto svečiai mėgsta stiprinti sveikatą treniruoklių salėse, pasiūliau idėją šio renginio metu leisti
mūsų vietiniams galiūnams bei
neprofesionalams kurorto svečiams parodyti savo jėgą įvairiose rungtyse ir laimėti vertingų
piniginių prizų“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Druskininkų savivaldybės
informacija

Konkurse „Dainų dainelė 2022“ –
puikūs druskininkiečių įvertinimai
Vasario 14-ąją Druskininkų savivaldybės VSB miesto bendruomenę ir svečius pakvietė dalyvauti šiaurietiško ėjimo žygyje/Druskininkų
savivaldybės VSB archyvo nuotraukos

Vasario 14-ąją Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras (VSB) miesto bendruomenę ir svečius pakvietė dalyvauti šiaurietiško
ėjimo žygyje ir kartu įveikti 6
kilometrų trasą. „Stiprinkime
širdį kartu!“, – ragino renginio
organizatoriai.
Prieš pasileidžiant į žygį, Druskininkų savivaldybės VSB specialistai susirinkusiuosius supažindino su šiaurietiško ėjimo technika.
Kvėpuodami gaiviu, pušimis kvepiančiu oru, grožėdamiesi gamta, žygio dalyviai vėliau pasida-

lijo patyrimais bei išgyvenamais
pojūčiais, kuriuos suteikė pakeliui
pamatyti gražūs vaizdai.
„Smagu, kad žmonės nori judėti, nepriklausimai nuo oro sąlygų.
Turime puikias galimybes tai daryti – Druskininkai įsikūrę gamtos
apsuptyje. Mūsų miestas atviras
įvairioms fizinio aktyvumo formoms. Smagu, kad vis labiau populiarėja šiaurietiško ėjimo žygiai,
kuriuose gali dalyvauti įvairaus
amžiaus ir skirtingo fizinio pasirengimo žmonės. Jeigu jie neturi nuosavų šiaurietiško ėjimo lazdų, jas gali suteikti mūsų biuras.

Beje, žinome, kad kartais sporto
entuziastai gauna dovanų šiaurietiško ėjimo lazdas, tačiau nemoka
jomis naudotis. Visus tuos, kurie
norėtų išmokti taisyklingo šiaurietiško ėjimo technikos, kviečiame
užsukti į mūsų biurą. Druskininkų savivaldybės VSB specialistai
Jus pamokys, kaip teisingai naudotis šiaurietiško ėjimo lazdomis,
kad jos negulėtų kamputyje“, –
kalbėjo Druskininkų savivaldybės
VSB direktorė Inga Kostina.
„Mano Druskininkai“
informacija
Į trečiąjį konkurso etapą patekusios solistės D. Sobol ir V. Karaciejūtė su mokytojomis/M.
K.Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Reklama didžiausio Dzūkijos
regione tiražo savaitraštyje

„Mano Druskininkai“
ir naujienų portale

wwwmanodruskininkai.lt

Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272
arba el. paštu:
info @manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK
paskyroje

„Mano Druskininkai“!

Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas ,,Dainų dainelė“ – tai vienas unikaliausių, daugiausia dalyvių
pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių
šalies muzikinių renginių. Dar
nuo 1974 m. rengiamas konkursas į profesionalaus muziko kelią atvedė jau ne vieną šiandien žinomą Lietuvos
dainininką. Kas dvejus metus
rengiamame ir visus devynis
mėnesius trunkančiame projekte dalyvauja 3-19 metų vaikai ir mokiniai iš visų 60-ties
Lietuvos savivaldybių.
Sausio 14 d. Alytaus muzikos
mokykloje surengtame konkurso „Dainų dainelė“ antrajame

etape pasirodė 53 jaunieji dainininkai ir ansambliai iš Varėnos, Lazdijų, Druskininkų ir Alytaus savivaldybių. Druskininkų
M. K.Čiurlionio meno mokyklai
atstovavo Sofija Jacevič, Viktorija Karaciejūtė (mokytoja Gražina Vosylienė, koncertmeisterė
Jūratė Bujokienė), Smiltė Grigaitė ir Danielė Sobol (mokytoja
Inga Vagnoriūtė, koncertmeisteris Danas Juškevičius).
Aukštais balais įvertintos ir į
trečiąjį – televizijos – etapą pateko solistės V. Karaciejūtė ir D.
Sobol.
Linkime joms sėkmės!
M. K.Čiurlionio meno
mokyklos informacija
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Prieš Vasario 16-ąją į „Ryto“ gimnaziją sugrįžo ponas Tarpukaris

Po konferencijos visi buvo pakviesti nusifotografuoti V. Sutkaus įrengtoje Foto ateljė/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Gabija Januškaitė
Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Druskininkų „Ryto“ gimnazija pamini
unikaliai – mokykloje svečiuojasi ponas Tarpukaris. Pandemija kiek sujaukė šio garbaus
asmens planus – praėjusiais
metais gimnazijoje jo nepasitikome. Šiemet sunkiausios
pandemijos valandos, tikėkimės, jau yra praeityje, tad ponas Tarpukaris sugrįžo!
Vasario 11-ą jį pasitiko ne tik
praėjusio šimtmečio rūbais pasirėdžiusi gimnazijos bendruomenė, bet ir dar vienas kasmetis ren-

ginys – 6-oji gimnazijos mokinių
istorijos konferencija. Konferencija, minint Vasario 16-ąją, surengta tik antrus metus. Galbūt ši
Lietuvos gimtadienio paminėjimo
forma taps dar viena gimnazijos
tradicija?
Kaip ir praėjusiais metais, konferencijos temos apėmė dvejus
metus: 2021-ieji LR Seimo paskelbti Archyvų metais, 2022-ieji
– Lietuvos universitetų ir Pranciškaus Skorinos metais. Tad ir konferencijos pavadinimas „Žinių ir
mokslo kelias: knygos, universitetai, archyvai“ – ne tik platus, bet ir
aktualus gimnazistams, o ypač –
abiturientams.

Kiekvieną konferencijos pranešėją pristatė jų istorijos mokytojos
Ramunė Sadauskienė ir Eglė Aurylienė. Pirmasis pranešimą skaitė antrokas Vincentas Akstinas,
pradėjęs nuo pradžių pradžios
ir pristatęs pirmąsias knygas bei
spaustuves – be jų mokslas neįsivaizduojamas. Antroji seniausią
ir garsiausią Vilniaus universitetą
pristatė 2a klasės mokinė Ugnė
Jurkšaitytė. Vilniaus universitetas
– daugelio istorikų Alma Mater, ir,
kaip prisipažino pati Ugnė, yra ir
jos studijų svajonė. Dominykas
Lukošiūnas, 2b klasės mokinys,
supažindino su Vytauto Didžiojo universitetu. Išgirdome įdomų

faktą – šis Laikinosios sostinės
universitetas siekia tapti visus pasaulio lietuvius vienijančia mokymosi įstaiga.
Pranešimą apie kitus Lietuvos
universitetus rengė du mokiniai
– 4a klasės mokinys Ignas Dumbliauskas ir Vincento bei Ugnės
bendraklasė, antrokė Akvilė Orliukaitė. Ignas dalyvauti renginyje
dėl sporto stovyklos negalėjo, tad
Akvilė viena pasakojo apie mažiau žymius, bet ne mažiau įdomius universitetus. Pavyzdžiui,
Klaipėdos universitetas, kuriame
gausu stereotipiškai vyriškų specialybių, skatina lyčių lygybę.
Paskutinė pranešimą skaitė abiturientė Gabija Januškaitė, pristačiusi Lietuvos archyvus, kurie, kaip paaiškėjo, gali sudominti
ne tik istorikus ar archeologus,
bet ir mokinius. Mokytoja R. Sadauskienė papasakojo apie Lietuvos valstybės istorijos archyvo
dydį – jame saugoma 17 kilometrų unikalių istorinių dokumentų.
Šis atstumas prilygsta keliui nuo
Leipalingio iki Seirijų!
Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė padėkojo konferenciją iniciavusiems istorijos mokytojams,
įteikė padėkas bei dovanėles
pranešimus skaičiusiems mokiniams.
Baigdama konferenciją, istorikė
R. Sadauskienė padėkojo kitiems
prie konferencijos prisidėjusiems
mokyklos bendruomenės na-

riams: lietuvių kalbos mokytojoms
– už rūpestį gimtosios kalbos taisyklingumu, abiturientui Enrikui
Baleženčiui – už įgarsinimą, Eglei
Sadauskaitei – už akį traukiantį lankstinuką, Remigijui Lynikui ir
Edvinui Vilkui – už spausdinimą,
fotografų komandai dirigavusiam
Virginijui Sutkui ir mokyklos administracijai – už palaikymą.
Po konferencijos visi buvo pakviesti nusifotografuoti V. Sutkaus įrengtoje Foto ateljė. Nors
dėl pandeminės situacijos vienas didelis Tarpukariui dedikuotas renginys neįvyko, nei pats ponas Tarpukaris, nei konferenciją
stebėję svečiai iš Druskininkų savivaldybės, nei jaunesnieji gimnazistai, dar tik susipažįstantys
su šia tradicija, regis, nenusivylė. Juk ne kasdien mokyklos koridoriais vaikšto praėjusio amžiaus
trečio ar ketvirto dešimtmečio ponais ir poniomis persirengę mokiniai, mokytojai ir mokyklos administracija, o į pamokas kviečia
tarpukario Lietuvos muzikos legendų Danieliaus Dolskio ir Antano Šabaniausko melodijos.
Belieka viltis, kad kitais metais
pandemija šventei visai nebekliudys, o ponas Tarpukaris bus pasitiktas, kaip niekada, šiltai. Juk tokie renginiai leidžia prisiliesti prie
įdomios ir autentiškos Lietuvos istorijos, o tai – geriausia pilietiškumo pamoka!

Vasario 16-osios proga surengtoje gimnazijos mokinių istorijos konferencijos dieną mokykloje buvo galima sutikti praėjusio amžiaus trečio ar ketvirto dešimtmečio ponais ir poniomis persirengusius mokinius, mokytojus ir mokyklos
administraciją/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos
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Ką daryti, kad mus suptų tvarkinga aplinka?
nesudeda atneštų atliekų aplink
konteinerius.

Visi mes turime galimybę gyventi gražioje, išpuoselėtoje aplinkoje – Druskininkų savivaldybėje sudarytos visos galimybės rūšiuoti ir tvarkyti
atliekas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Visi mes norime gyventi gražioje, išpuoselėtoje aplinkoje.
Tačiau kartais nuo mūsų tai
nepriklauso. Dažniausiai apie
tai pagalvoja daugiabučių
namų, kurių kiemuose įrengtos požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės,
gyventojai, matydami jose
paliktas šiukšlių krūvas. Apmaudu, kai patys gyventojai
atsakingai rūšiuoja atliekas,
o kaimynai ar pro šalį pravažiuojančių automobilių vairuotojai net nesivargina atidaryti konteinerių dangčius ir
meta šiukšlių maišus tiesiog
prie konteinerio. Tai ką daryti, kad mus suptų tvarkinga
aplinka? Apie tai papasakojo
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo
specialistė Jurgita Vaickelionytė.
– Jeigu gyvename daugiabutyje name, šalia kurio
įrengtos konteinerių aikštelės, kartais esame priversti
„gėrėtis“ nuolatinėmis paliktų šiukšlių krūvomis...
– Klausimas – kas tas atliekas
palieka prie konteinerių? Atsakymas – gyventojai. Ir vėl kyla
klausimas: kodėl jas ten palieka? O dabar atsakymų jau
daug. Viena iš priežasčių – perpildyti konteineriai. Druskininkų
savivaldybėje mišrių komunalinių atliekų kolektyvinio naudojimo konteineriai tuštinami 3 kartus savaitėje (būna ir dažniau).
Pasitaiko atvejų, kai dėl tam tikrų priežasčių negalime ištuštinti konteinerių – pavyzdžiui,
jie būna užstatyti automobiliais.
Dažnai kreipiamės pagalbos į
policijos pareigūnus, kad surastų automobilių savininkus ir
paprašytų juos patraukti. Būna
ir taip, kad po kelis kartus tenka važiuoti prie to paties konteinerio ir žiūrėti, ar jau atlaisvintas
privažiavimas prie jo.
O dabar apie pagrindines priežastis, dėl kurių susidaro atliekos prie konteinerių:
- atvejai, kai gyventojas, atnešęs didelį atliekų maišą, tiesiog
juo užkemša konteinerio angą,
o kitas gyventojas, tai pamatęs,
mano, kad konteineris jau yra
perpildytas ir deda atliekas prie

konteinerio.
- nesulankstytos plastiko, popieriaus ir kartono pakuotės iki
tokio dydžio, kad jos tilptų į konteinerį.
- stambiosios atliekos prie
konteinerių. Jeigu neįmanoma
didelių gabaritų pakuočių sulankstyti, jas reikia tvarkyti kaip
stambiagabarites atliekas ir jas
nuvežti į šių atliekų tvarkymo
vietas.
- dažnai paliekami stiklainiai su
konservuotais produktais, galvojant, kad juos kas nors pasiims. Primenu, kad stiklinę tarą į
konteinerius reikia dėti, pašalinus jų turinį.
- laukinių ir benamių gyvūnų
šėrimas prie konteinerių.
– Ką, Jūsų manymu, galima
būtų padaryti, kad žmonės
atsakingiau rūšiuotų atliekas ir, išnešę šiukšles iš savo
namų, nepaliktų jų prie svetimame kieme esančių konteinerių?
– Reikia užduoti sau vos kelis klausimus – ar aš pats noriu
gyventi švaresnėje, gražesnėje aplinkoje ir ką aš pats darau,
kad ta aplinka būtų tvarkinga?
Druskininkų savivaldybėje sudarytos visos galimybės rūšiuoti ir tvarkyti atliekas, taip kaip tai
numato atliekų tvarkymo taisyklės. Įkurtos stambiagabaričių
ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės, jau esančiose rūšiavimo
konteinerių aikštelėse prie daugiabučių namų praėjusiais metais pastatyti papildomi mišrių
komunalinių atliekų konteineriai, ten, kur šių atliekų susikaupimas didesnis, pastatyti tekstilės atliekų konteineriai.
– Ar pasiteisintų praktika
paskirti kurią nors dieną, kurią stambesnės atliekos būtų
išvežamos, o žmonės, žinotų,
kad būtent tą dieną bus galima atnešti šiukšles ir jos bus
išvežtos, o ne stovės kelias
dienas prie atliekų aikštelės?
– Daug metų buvo taikoma tokia praktika, tačiau gyventojai
nesilaiko nustatytų dienų ir atliekas prie konteinerių neša tada,
kai jiems patogu. Ir tokiu atveju
visą savaitę lovos, spintelės, rū-

sio gėrybės ir kitos atliekos mėtosi prie konteinerių.
Druskininkų savivaldybės patvirtintose atliekų tvarkymo taisyklėse labai aiškiai parašyta,
kad jokių stambiųjų atliekų konteinerių aikštelėse palikti negalima.
Šioms atliekoms (stambiagabaritėms) tvarkyti yra įkurti rūšiavimo centrai (Druskininkų
mieste, Leipalingyje, Viečiūnuose), į kuriuos gyventojai gali nemokamai atvežti ir palikti jiems
nereikalingus daiktus ir atliekas.
– Ar miškuose sumažėjo paliekamų padangų ir kitų stambiagabaričių atliekų?
– Miškų mes netvarkome, bet
tikrai tenka išklausyti skundus
dėl paliktų atliekų miškingose
vietovėse. Tokiu atveju informuojame gyventojus, kur jie turėtų kreiptis (jeigu miškas privatus, atliekas turi tvarkyti patys
savininkai, o jeigu tai valstybinis
miškas – urėdijos).

– Ko gero, žmonės nesusimąsto, kad už nerūšiuotų atliekų išvežimą galiausiai
susimokame mes visi. Gal
budresni turėtų būti kaimynai?
– Taip, susimokame visi. Ir tik
bendru darbu mes galime pasiekti didesnių atliekų rūšiavimo
rezultatų.
Kai
kuriose
savivaldybėse buvo taikomos pakankamai
drastiškos priemonės kovoje su
šiukšlintojais: įrengtos vaizdo
stebėjimo kameros, fotografuojama, skambinama paskelbtais
numeriais.
Bet daug maloniau būtų tvarką
prie konteinerių išsaugoti, kiek
įmanoma, draugiškesniais metodais.
Skundikais niekas nenori būti.
O ir gyventi norisi draugiškoje kaimynystėje. Tai gal užtektų vieniems kitus sudrausminti.
Ir, laikui bėgant, tikrai turėtume
puikų rezultatą ir švarią aplinką.
– Ar yra galimybė žmonėms,
kurie realiai neturi galimybės patys išvežti stambesnes
atliekas, kreiptis į komunalinį
ūkį ir išvežti jas nemokamai
arba mokant simbolinį mokestį?
– Esant galimybei, suteikiame
tokią paslaugą.
Kreiptis reiktų į UAB Druskininkų komunalinį ūkį bendruoju įmonės telefono numeriu
(8 313) 51028. Bet aš visada gyventojams sakau, kad pirmiau-

siai pagalbos reiktų ieškoti artimoje aplinkoje (gal kaimynai
ar vaikai). Dabar yra galimybė
Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėje (Gardino g. 100,
Druskininkai) gauti nemokamai
automobilinę priekabą, kuria galima atvežti atliekas į aikšteles.
– Kas turėtų sutvarkyti
aplink konteinerius išmėtytas šiukšles? Pasitaiko, kad
jų lieka ir po konteinerių ištuštinimo...
– Jeigu atliekos prie konteinerių susidarė konteinerių tuštinimo metu, atliekas turi sutvarkyti
atliekų vežėjas.
– Ar dažni tai tenka daryti?
– Nedažnai. Paprastai atliekos susidaro konteinerių tuštinimo metu dėl įvairių techninių
dalykų, pavyzdžiui, konteinerių maišų susidėvėjimo, virvių
atsifiksavimo. Visos transporto priemonės yra taip sukomplektuotos (semtuvai, šluotos,
grėbliai), kad galėtų išbyrėjusias
atliekas pašalinti iš karto.
– Ko palinkėtumėte druskininkiečiams, kad gyventume
švariau ir tvarkingiau?
– Palinkėčiau būti pavyzdžiu
kitiems. Ne veltui sakoma, kad
geras pavyzdys – užkrečia. Dalindamiesi patirtimis bei informacija apie teisingą atliekų tvarkymą su draugais, giminaičiais
ar kaimynais, galime spręsti
atliekų tvarkymo problemas.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

– Kokiu dažnumu turi būti
plaunami konteineriai? Kaip
dažnai tai daroma Druskininkuose?
– Druskininkų konteinerių plovimą atlieka UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.
Jeigu konteineriai ar jų dangčiai būna užteršiami dėl atliekų
vežėjų kaltės, mes imamės visų
įmanomų priemonių, kad tai pašalinti.
Teisingai rūšiuojant ir atliekas
dedant į konteinerius, taip kaip
tai yra rekomenduojama (atliekas rekomenduojama dėti į maišelius), nei patys atliekų konteineriai, nei jų dangčiais neturėtų
užsiteršti.
– Ar daug žmonių nubaudžiama už neatsakingą šiukšlinimą?
– Gyventojai yra perspėjami,
surašomi protokolai.
Druskininkų
savivaldybėje
ARATC yra paskyręs reindžerį,
kuris gyventojus pakonsultuoja rūšiavimo klausimais, dalina
lankstinukus. Reindžeris veikia
ir kaip drausminamoji priemonė
– bent jau jo buvimo prie konteinerių aikštelės metu gyventojai

Daugiabučių namų, kurių kiemuose įrengtos požeminių atliekų surinkimo konteinerių
aikštelės, gyventojai dažnai priversti matyti paliktas šiukšlių krūvas/„Mano Druskininkai“
archyvo nuotraukos
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Druskininkietei Laimai Sadauskienei įteiktas
„Metų specialisto“ apdovanojimas

Tarp paskelbtų šiemečių „Metų specialisto“ nugalėtojų buvo ir druskininkietė L. Sadauskienė
(kairėje)/Asmeninio archyvo nuotrauka

Visuomenės sveikatos klausimai pastaraisiais metais
tapo ypač aktualūs. Pandemija išryškino sveikatos prevencijos, higienos įpročių,
infekcijų valdymo svarbą.
Norėdama atkreipti dėmesį į
visuomenės sveikatos svarbą ir ja besirūpinančių specialistų darbą, Savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų
asociacija (SVSBA) praėjusią
savaitę jau šeštą kartą surengė „Metų specialisto“ apdovanojimus.
„Metų specialisto“ rinkimai
organizuoti net 47 visuomenės sveikatos biuruose. Kandidatus galėjo siūlyti kiekvieno
VSB darbuotojai ir vadovai, o
taip pat asociacijos tarybos nariai – svarbu, kad teikimas apdovanojimui būtų motyvuotas.
Renkant geriausius metų visuomenės sveikatos specialistus,
atsižvelgiama į jų veiklą nacionaliniu, regioniniu ar savivaldybės mastu.
Raudondvaryje
vykusiame
renginyje tarp paskelbtų nugalėtojų buvo ir druskininkietė Laima Sadauskienė, Druskininkų
visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą lopšeliuose-darželiuose „Ži-

butė“ ir „Bitutė“.
Nuo 1994 metų visuomenės
sveikatos srityje dirbanti moteris pripažino, jog šis darbas jai
labai įdomus ir prasmingas. Ji
džiaugėsi, kad mūsų žmonės
vis daugiau rūpinasi savo sveikata – sportuoja, prisižiūri mitybą – tiems dalykams skiria vis
daugiau dėmesio.
„Dirbu su mažaisiais druskininkiečias, rūpinuosi ikimokyklinukų sveikata, mokau juos
sveikos mitybos, sveiko gyvenimo būdų, higienos įpročių. Vedame pamokėles, prisijungiame
ir prie ugdymo įstaigų vykdomų
projektų. Kuo anksčiau žmogus
pradės rūpintis savo sveikata,
tuo sveikiau gyvens“, – sakė L.

Sadauskienė.
Moteris šioje srityje dirba jau
28-erius metus. Ji yra dirbusi mokyklose, o 2004-aisiais,
įsteigus Visuomenės sveikatos
biurą, pradėjo ten dirbti.
Pasidomėjus, kokių iššūkių visuomenės sveikatos specialistai sulaukė per pandemiją, L.
Sadauskienė sakė, kad jai teko
dirbti ir vakcinavimo centre, prie
testavimo, kitus atsakingus darbus.
Paklausta, ką L. Sadauskienei
reiškia gautas apdovanojimas,
moteris pripažino, kad apdovanojimas buvo netikėtas, tačiau
labai malonus, jis skatina tobulėti.

Inga Kostina, Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorė: „Šiemet kandidatą „Metų specialisto“ nominacijai išrinkome, balsuojant visiems biuro darbuotojams. Daugiausia palaikymo balsų sulaukė L. Sadauskienė.
Mūsų visas kolektyvas yra nuoširdus, draugiškas, darbštus, todėl nebuvo lengva tą nominaciją išrinkti, nes visi yra verti pačių geriausių žodžių ir padėkų. Jie šiam darbui labai daug savęs atiduoda. Mūsų nuomone, Laima nusipelnė būti nominuota
šiam apdovanojimui. Tai ją dar labiau motyvuos nuolat tobulėti,
nors ji visada stengėsi mokytis, sužinoti daugiau, tobulinti savo
profesinius įgūdžius. Ji dalyvauja įvairiuose mokymuose. Tereikia paprašysi, ir ji visur prisijungs. Labai gerai, kai gali pasitikėti žmogumi. Jos veiklos sritis – vaikų darželiai. Tai labai atsakingas veiklos baras, nes reikia surasti kelią ir prie vaikų, ir prie
tėvų, ir prie bendruomenės. Jai tai puikiai pavyksta!“
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Druskininkuose nuomojamos (200 i r 100 kv. m patal-

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas
Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo
pirminių dokumentų registravimo iki pilnos
finansinės atskaitomybės sudarymo.
Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų
ruošimas bei pateikimas valstybinėms
institucijoms, įmonės vadovybei, akcininkams.
Bendradarbiavimas su mokesčius
administruojančiomis institucijomis,
buhalterinės apskaitos optimizavimas, procesų
priežiūra, tobulinimas ir kontrolė.
Tel. 8 610 27212

Konditerijos įmonei
reikalinga konditerėkepėja (-as) ir šakočių
kepėjai (-os).
Neturinčius patirties
apmokysime vietoje.
Tel. 8 686 43950
Perku žemę, mišką ar
sodybą Dzūkijoje.
Tel. 8 615 31374

Reikalingi tarptautinių
reisų vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ kategoriją.
Savaitės trukmės reisai.

Tel. +370 654 22201
Perku auksines ar
sidabrines monetas.
Tel. 8 615 31374

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693

Tel. 8 602 21748
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės
reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

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
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodamos arba nuomojamos požeminės
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,
Gardino g. 56A name.
Liko 3 vietos!
Tel. 8 677 72510
Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipų šildomų
grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.
Tel. +370 618 61620

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Autoservisui reikalingas
automobilių šaltkalvis
remontuoti automobilių važiuokles.
Reikalinga darbo patirtis.
Tel. 8 612 68057
Nupirkčiau
Jūsų automobilį ar motociklą.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 693 79935

Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830
PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832
Brangiausiai perkame
dirbamą arba apleistą
žemę Druskininkų, Lazdijų,
Varėnos savivaldybėse.
Galime nupirkti skubiai.
Tel. 8 676 26009
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Atsiprašymas

Užuojautos

„Mano Druskininkai“ 341-ame numeryje Kirveliavičių
šeimai paskelbtoje užuojautoje neteisingai nurodėme
šeimos narius. Labai atsiprašome žmonos Danos ir
artimųjų.

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

DNSB „Bobausis“

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai
užjaučiame Vaidą Hellin Cuestą.
VMVT Alytaus departamento darbuotojai

RENGINIAI
Vasario 19 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejaus
galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į Arvydo
Kašausko personalinės parodos „Tapyba“
atidarymą. Paroda vyks iki kovo 10 d.

Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

PARODOS

Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Kvaraciejienę dėl mylimo
sūnaus Arūno mirties.

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
59) veikia paroda „Muziejaus Aukso fondas. Dailė.
Aliejinė tapyba“

Kaimynės Birutė, Danutė, Onutė, Valerija ir Česė

Iki kovo 16 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama plakatų paroda
„Čiurlionis svetur“

Tu anapus jau laimės,
anapus jau skausmo
ir anapus dienos ir nakties..

Iki vasario 26 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K.
Čiurlionio g. 27) veiks skulptoriaus ir tapytojo Jono
Grundos autorinė kūrybos darbų paroda „Kelionėse“.
Susitikimas su autoriumi vyks vasario 26 d. 13 val.

Mirus Donatui Bušinskui, nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius.

Iki kovo 4 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g.
13) veiks Astės Masiukaitės iliustracijų paroda ,,Šoka
šarka ir genys“

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)

Iki kovo 4 d. Viešojoje bibliotekoje ( V. Kudirkos
g. 13) veiks Linos Žutautės iliustracijų paroda
„Gendručio Morkūno herojai pagal Liną Žutautę“

Buvę klasiokai

Mirus Donatui Bušinskui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gimines.
Bendrijos „Palmė“ gyventojai

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS

Transporto įmonei
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas ( „C“
kategorija). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva.
Tel. 8 656 29324 ir
8 686 56366
Elektros instaliacijos
darbai nuo darbų
pradžios iki pabaigos.
Tel. 8 610 27022

Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja sklypo
Nr. 5908/0002:51, esančio Didžiasalio k., Leipalingio sen.,
Druskininkų r. savininką ar kitus suinteresuotus asmenis
apie atliktus gretimo sklypo Nr. 5908/0002:72 kadastrinius
matavimus. Dėl papildomos informacijos kreiptis į matininką
Justiną Keliuotį. Tel. (8 458) 68144, mob. 8 683 55319,
el. p. j.keliuotis@gmail.com., Taikos g. 5, Rokiškis.

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojamsekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).
Kontaktinis tel. +370 654 22201
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2022.02.18 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Čia mano sodas.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Didvyris.
00:20 Jane B. pagal Agnes V.
01:55 Partizanas.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mano geriausias draugas.
04:05 Išpažinimai.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Muzikinis intarpas.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Olimpinės žiemos žaidynės“.
13:00 „Beširdė“.
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 „Brolis lokys“.
21:10 „Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas“.
00:15 PREMJERA „Stiklo namai“.
02:05 „Transporteris 2“.
03:50 „Valentinas vienas“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Vagys melagiai.
23:05 Kruvinas deimantas.
01:50 Mirties kelias.
03:25 Komandosai.
05:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.
07.00 „Siaubingosios gamtos
stichijos“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas”.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.

02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Absoliutus blogis. Atpildas.
23:20 Šalta naktis.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2022.02.19 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Auklė Makfi ir Didysis Sprogimas .
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
12:00 Primatai.
12:55 Ledo žemė.
13:45 Stulbinami protai.
14:45 7 Kauno dienos.
15:15 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. Kauno
„Žalgiris“–„Šiauliai-7bet“.
17:30 Sporto galia.
18:00 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
20:30 Panorama.
21:00 Marijono Mikutavičiaus šventinis koncertas.
22:35 Rygos kariai.
00:40 Didvyris.
02:15 Stovintis priešaky.
03:40 Primatai.
04:30 Sporto galia.
05:00 Stulbinami protai .
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Olimpinės žiemos žaidynės“.
13:00 „Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai tęsiasi“.
14:55 „Sugalvok norą“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Favoritė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Favoritė“.
23:55 „Prarasta kontrolė“.
01:45 „Nepriklausomybės diena“.
04:35 „Elementaru“.
06:30 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Žvėrelių būrys“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Ponas Magu“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Bjaurios lėlės.
11:20 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala.
13:30 Bukas ir Bukesnis.
15:40 Ieškokit Gudručio!.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Katės ir Šunys 3. Letenėlės,
vienykitės!
21:15 Gelbėtojai.
23:35 Blogoms mergaitėms viskas.
01:10 Vagys melagiai.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
08.30 Eko virusas.
09.00 Misija: laukinė gamta.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Vilniaus Babilonas“.
11.00 „Džinsai kvepiantys laisve”.
11.30 Grįžtantys.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gyvi“ .
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos miestai.
04.20 Misija: laukinė gamta.
05.10 „Džinsai kvepiantys laisve”.
05.35 Vantos lapas.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
07:55 Leopardų uolos.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Varom!“.
10:35 „Kova už būvį“.
11:45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
12:45 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
14:05 „Pragaro virtuvė“.
15:05 „Ekstrasensų mūšis“.
17:10 Kelionė į Ameriką.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Gravitacija.
02:00 Absoliutus blogis. Atpildas.

2022.02.20 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Minčiukų palėpė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Laukinis rojus .
13:00 Septyni pasauliai, viena planeta.
13:55 Puaro.
15:30 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
18:40 Žinios.
21:30 Skarlet ir Kunigaikštis.
22:20 Enrikas Piadžas. Itališka svajonė.
00:05 Stiklo širdis.
01:35 Rygos kariai.
03:35 Septyni pasauliai, viena planeta.
04:30 Puaro.
06:00 „Olimpinės žiemos žaidynės“.
13:20 „Olimpinių žiemos žaidynių uždarymo ceremonija“.
16:15 „Simpsonai“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „DGM: Didysis Gerulis Milžinas“.
21:55 „Transporteris. Visu greičiu“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Transporteris. Visu greičiu“.
23:50 „Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas“.
06:35 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 Džiunglių būrys.
11:00 Pelės medžioklė.

12:55 Didžiosios motušės namai 2.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:35 Aukštas lygis.
23:55 Kartą Meksikoje.
02:00 Gelbėtojai.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Misija: laukinė gamta.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Partizanų keliais.
11.00 Vyrų šešėlyje.
11.30 Bušido ringas.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.00 Žinios.
18.30
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“.
04.20 Misija: laukinė gamta.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato II-asis etapas.
08:00 „Varom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:05 „Kova už būvį“.
12:15 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
13:15 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
14:30 „Pragaro virtuvė“.
15:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:40 Nacionalinis saugumas.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:25 „Kondoras“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:45 Gravitacija.

2022.02.21 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau.
13:30 Gamtininko užrašai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Mirtis gelmėse.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:00 Laukinis rojus .
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Pasaulis pagal moteris“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
10:30 „Mažoji našlė“.
11:00 „Išbandymas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Beširdė“.
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 IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kelnėse dar ne senelis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
2022. 52 s.
22:48 „Kelnėse dar ne senelis“.
00:40 „Bulis“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „Mokytoja“.
03:10 „Ekstrasensų mūšis“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Vaikinams tai patinka!.
00:25 „Snaiperis“.
01:25 Aukštas lygis.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 „Aiškiaregė”.
10.05 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
03.55 „24/7“.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Kova už būvį“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Džonas Vikas.
23:05 „Juodasis sąrašas“.
00:05 „Kondoras“.
01:10 „Narkotikų prekeiviai“.
02:20 „Atsarginis prezidentas“.
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2022.02.22 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Marijono Mikutavičiaus šventinis koncertas.
13:30 7 Kauno dienos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Mirtis gelmėse.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Išbandymas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Apiplėšimas uragano akyje“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Apiplėšimas uragano akyje“.
00:40 „Bulis“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „Mokytoja“.
03:20 „Ekstrasensų mūšis“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Šaulys.
00:50 „Snaiperis“.
01:50 Vaikinams tai patinka!.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
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10.05 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
03.55 #NeSpaudai.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Liūtaširdis.
23:10 Džonas Vikas.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2022.02.23 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Mirtis gelmėse.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau?
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Išbandymas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Beširdė“.
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 IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Šanchajaus darbelis“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Šanchajaus darbelis“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Šanchajaus darbelis“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Mokytoja“.
03:05 „Ekstrasensų mūšis“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Aš matau tave.
00:25 „Snaiperis“.
01:25 Šaulys.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Vilniaus Babilonas“.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
03.55 Laikykitės ten.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Blyksnis.
22:55 Liūtaširdis.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „FTB“.

16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – Madrido „Real“.
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Mirtis gelmėse.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Klauskite daktaro.
06:00 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Išbandymas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Beširdė“.
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 IV“.
21:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Bosnija ir Hercegovina – Lietuva.
23:00 „Skundikas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Skundikas“.
01:25 „Bulis“.
02:25 „Elementaru“.
03:25 „Įrodytas nekaltumas“.
04:25 „Ekstrasensų mūšis“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.

18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Vieša paslaptis.
00:45 „Snaiperis“.
01:45 Aš matau tave.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija.
04:45 Ciklas „Menininkų portretai“
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais.
07.00 „Gyvi“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
03.55 Oponentai.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Niekada nepasiduok 2.
23:10 Blyksnis.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „FTB“.

2022.02.24 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Tai kur toliau?
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių
išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo
automobiliams vežti nuoma.
Tel. 8 628 75156
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Užuolaidų salonas „Ismenta“ skelbia

PAVASARINĘ NUOLAIDĄ visiems
gaminiams!
Užuolaidas, romanetes, pagalvėles,
staltieses ir kita dabar galite įsigyti
net 15 proc. pigiau!
Ritininėms užuolaidoms taip pat taikoma
15 proc. nuolaida!
IŠPARDUODAMI AUDINIAI –
NET 50 PROC. PIGIAU!
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Skandinaviško
kapitalo investuotojas
geriausiomis kainomis
superka miškus! Taip
pat superkami ir kitos
paskirties žemės
sklypai!
Tel. +37060986656
PERKAME

Akcĳa galios iki balandžio 16 dienos!
Mus rasite: P. Cvirkos g. 40,
Tel. 8 699 87265 ir 8 656 54049

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Informuojame, kad 2022-02-21 d. nuo 08.30 val. bus
atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 5925/5:12), esančio
Druskininkų r. sav., Leipalingio sen., Margų k. ribų
ženklinimas. Prašome gretimo sklypo, kad. nr. 5935/1:291
savininko E.T suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypo
(Kad. Nr. 5925/5:12) matavimuose, pareikšti sutikimą arba
pretenzijas dėl žemės sklypo ribų suderinimo.
Tel. 8 686 88743

Miškas, mediena,
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

IEŠKAU ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS (1 HEKTARO
PLOTO). GALI BŪTI MEDŽIŲ, AR NETOLI MIŠKO, ELEKTRA
NEBŪTINA, IKI 30 KM NUO DRUSKININKŲ, IKI 3000 EUR.
TIK RIMTI PASIŪLYMAI.
SKAMBINTI PO 12 VAL. Tel. 8 628 09332
Statome pavėsines, terasas. Renovuojame namus, butus,
sodybas. Dedame grindis, gipsą, plokštes. Dažome, tapetuojame. Įvairūs griovimo darbai. Įrengiame pirtis. Renovuojame šiltnamius. Dengiame stogus. Tel. 8 605 42559

Tel. 8 603 30577

Cheminis giluminis
baldų ir kilimų
valymas, nemalonių
kvapų šalinimas
patalpose ir
automobiliuose.
Tel. 8 615 77277

Remontuoju butus,
atlieku vidaus apdailą.
Glaistymas, dažymas.
Tel. 8 662 54809

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina – 180 Eur, vyriškas
dviratis su bėgiais, kaina – 50
Eur. Tel. 8 616 48116

Superkame benzininius
automobilius
geriausia kaina.
Tel. 8 648 18 770

Brangiai perka senus
gintaro karolius,
gabalus, sages,
pakabukus.
Tel. 8 674 61 640
UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 1501/0006:79),
esančio Merkinės g. 13, Druskininkų m., savininkus G.K.; I.K.;
E.R.; L.G.K.; E.L.; M.R.; D.R.; B.B.; R.G.; A.W.; B.W.; R.B.;
A.K., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.2M-M-2226) 2022-03-01 10:00 val. vykdys
žemės sklypo (kadastro Nr. 1501/0006:24), esančio Ateities
g. 13, Druskininkai, ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į
IĮ „Žemata“ adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai,
el.paštu info@zemata.lt arba telefonu 8 676 02621
Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis: lietuvišką,
svilintą, kaina – 2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 kg.
Turime VERŠIENOS, AVIENOS, ĖRIENOS. Pateikiame
kokybės sertifikatą, kad mėsa – LIETUVIŠKA.
Atvežimas yra nemokamas.
Tel. 8 607 12690

Kasame šulinius, valome, giliname, darome
šulinių apdailą. Tel. 8 622 73703
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029
Transporto įmonei
reikalingi tolimųjų
reisų vairuotojai .
Reisai savaitiniai:
Lietuva-OlandijaBelgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385

AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir
techninis aptarnavimas, autodetalės.
Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu –
10 % nuolaida darbams ir detalėms!
Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988

Vidaus apdaila, plytelių klojimas,
laminato dėjimas. Tel. 8 622 33034

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose.
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų
įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.
Tel. +370 618 61620

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-ekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas):
Lietuva – Benelux – Lietuva .
Savaitės trukmės reisai.
Tel. +37061630901

15

2022 m. vasario 17 d.

Savaitraščio Nr. 342

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“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 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);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško 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

1-2 asmenims nuomojamas 2

ties sklypai Leipalingio kaime: 0,

kambarių butas, 2 aukšte, 40 kv.

60 ha, 1, 60 ha ir 2, 30 ha. Tel.

m, M. K. Čiurlionio g. 81. Nuo-

+37064440333

mos kaina – 230 Eur/mėn. ir ko-

na – 60 000 Eur arba keičia į butą
Vilniuje. Tel. 8 616 48116

namas – 7, 13 arų sklype Leipalingio miestelyje. Yra 15 kv.
m

ūkinės

patalpos.

Kaina

–

17 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodamas 83, 32 kv. m mūrinis sodo namas su 5, 33 arų
žemės

sklypu

Viečiūnuose,

Paparčio 10-ojoje g. Kaina –
35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
22 arų namų valdos sklypas Viečiūnuose, puikus privažiavimas,
komunikacijos. Tel. 8 624 69222

išnuomoti, plytelių šlapio pjovimo

30 Eur, beržo, alksnio malkos –

staklės, patefonas su plokštelė-

35 Eur. Galime parduoti ir rąste-

mis, 1950 m., ketaus krosnelė

liais. Tel. 8 624 28806

mokesčiai.

Namas

Parduodu gintarinius papuošalus.
Tel. 8 615 34634
TV priedėlis „TV STAR T7100“ –
17 Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur,
TV priedėlio „TV STAR T9010“
4 Eur, kinesko-

žieminiai batai, 34 dydis, kaina –

Naudota dujinė viryklė, viengulė

buitine technika. Tel. 8 687 53826
Išnuomojamos 28 kv. m prekybos paviljono patalpos Ateities
g. Yra vanduo ir kanalizacija,
įmontuotas kondicionierius (šal-

mą“. Tel. 8 313 53611
Ieškau eglutės žaisliukų: snieguolių, senelių, girliandų, naujametinių

atviručių,

knygelių,

kaukių, įdomių naujametinių fotografijų. Domina tik senesni.
Tel.+370 670 65699

čiūnuose, šalia miško, mokyklos,

tės

stadiono. Yra senas namelis ir

Tel. 8 611 37633

tus. Gali atvažiuoti į namus.

perka

senus

eglu-

žaisliukus.

Visus

me-

ūkinis pastatas. Tel. 8 608 09252

Tel. 8 653 96 521

Parduodamas 6,59 arų sklypas su

Ieškau pirkti armatūros, įvairių ilgių ir storių. Tel. 8 602 28830

Įvairūs daiktai

2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur.

Dideli odiniai foto albumai, tau-

Tel. 8 687 37575

tinės proginės juostos, „Jiesios“
molio dirbiniai, molinės statulėlės,
melchioriniai stalo įrankiai, sidabrinės taurelės, sidabriniai vyriški
žiedai, gintaro gabaliukų paveikslai, 2 knygos „Anastasija“ tomai.

2, 55 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Vilkininkų kaime (apie 3
km nuo Leipalingio), 150 metrų iki
2 ežeriukų. Kaina – 13 000 Eur.
Tel. 8 617 62483

Elektrinė siuvimo mašina „Singer“
(brazilų gamybos), dveji moteriški
kailiniai, norvegiškas dviratis, ru-

svarbi. Gali būti apleistas, be remonto. Tel. 8 609 86656

Perka transporto
priemones ir jų dalis
Perku tarybinį motorinį dviratį

antus. Tel. 8 633 90708

„Olympus

mieste, 1-4 kambarių. Gatvė ne-

Tel. 8 682 98506

Parduoda puikios būklės naudo-

Tel. 8 606 59756
Druskininkų

„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.

„Riga“. Gali būti nevažiuojantis

tą juostinį veidrodinį fotoaparatą

butą

„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,

nami šviestuvai. Tel. 8 630 87652

Perka garažą, vieta nėra svarbi.

Nupirkčiau

Transporto priemonės ir jų
dalys

Tel. 8 682 08399

siška sulankstoma lovelė, pakabi-

Perka nekilnojamąjį turtą

aviganių patinėlį – 3 mėn. amskiepyti. Tel. 8 601 50465

objektyvas,

iS-500“,

japoniškas

originalus

dėklas,

kaina – 35 Eur, naujos, nenaudotos

elektroninės

arba dalimis. Siūlyti įvairius vari-

asmeninės

(iki 180kg) svarstyklės „Omron
HN-288“(Japonija), garantija – 24

Ieškomas pirkti sodas šalia Drus-

mėn., kaina – 35 Eur, naudotas

kininkų ir garažas Baltašiškėje.

garinis lygintuvas „Cleanmaxx P“,

Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

kaina – 15 Eur. Tel. 8 612 29462

Miškas, mediena, malkos
Parduodame beržines, pušines,
alksnines,

ąžuolines

kapotas

malkas. Tel. 8 650 20402 ir 8 636
76029
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome

Dovanoja
Dovanoja naudotą 80 litrų boilerį.

Dovanojamas 5 mėn. gražuolis margas katinėlis, kuris atneš
laimę į Jūsų namus. Tel. 8 638
70199
Dovanoja 2 metų kalytę, juodai
baltos spalvos. Labai protinga,

25474

Senjorų priežiūra ir slauga Druskininkuose.

Galėčiau

paklusni, nuostabi kalytė, klauso
kelių komandų. Tel. 8 671 40024,
Marijona

Kita

Ieško darbo

Brangiai

Tel. 8 687 37575

3 rotveilerių kalytes ir 1 australų

tos belaidės ausinės. Tel. 8 600

Pirkčiau gėles – alijošių ir „Jeroni-

Tel. 8 676 22973

18 val. Tel. 8 610 60177

Nupirkčiau gerai veikiantį patefo-

kui. Tel. 8 615 43483

džiosios „Maxima“ parduotuvės.

Pasiimti patiems. Skambinti nuo

Netoli „Dangaus skliauto“ ras-

moti galima nuo kovo 1 dienos.

pliūnų g. 8J. Kaina – 18 900 Eur.

šieną rulonais. Tel. 8 699 18639

Perka įvairius daiktus
ną. Tel. 8 618 51616

raktai miesto centre, prie di-

gius, avižas, avižų-vikių mišinį ir

žiaus, kilmės dokumentai, čipuoti,

butas Merkinės gatvėje. Ilgam lai-

„Toyota“

Parduodu: bulves, ž. kviečius, ru-

Rasta

vuotas. Tel. 8 611 53844

automobilio

kviečius. Tel. 8 616 11588

lova be čiužinio. Tel. 8 600 38695

g. prie Vynotekos. Namas reno-

jos projektu Paparčio 15-ojoje g.

vasarinius

kviečius, avižas, vikius, traiškytus

butas antrame aukšte Čiurlionio

pamatais ir namelio rekonstrukci-

valytus:

Veislynas Lazdijuose parduoda

klis ir ausinukės po 2 Eur, vaikiški

tas-šiltas oras). Patalpas išsinuo-

valdos sklypas Lipliūnuose, Li-

Parduodu

Eur, seno modelio „Nokia“ įkrovi-

Parduodamas 40 arų sklypas Vie-

Parduodamas 107,34 arų namų

Žemės ūkio produkcija

Gyvūnai

Tel. 8 687 37575

lionio g. ilgam laikui. Su baldais,

bo patirties. Tel. +37068160076

Pamesta

Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5

12 Eur. Tel. 8 686 43600

Išnuomojamas butas M. K. Čiur-

senjorų priežiūros ir slaugos dar-

Pamesti

limis. Vaikiškas maniežas – 25

renovuotas. Imamas depozitas.

Išnuomojamas dviejų kambarių

zityvi, turinti daugiau kaip 20 metų

(buržuika). Tel. 8 604 65850

2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ da-

Išnuomojamas vieno kambario

Skubiai parduodamas 72 kv. m

kaladėmis: spygliuočio malka –

liai nuo 3 Eur, „Scart“ laidai – nuo

Parduodami 3 žemės ūkio paskir-

butą, yra balkonas, 53 kv. m, kai-

Gipso plokščių pakėliklis, galima

„LG“, „Philips“ distanciniai pulte-

Nuoma

nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos malkos supjautos

pinių TV „Panasonic“,„Samsung“,

Nekilnojamas turtas

Miesto centre, Taikos g. parduoda

čiužiniu. Tel.+37069839140

pultelis –

Asmeniniai skelbimai

munaliniai

Beveik nauja vaikiška lovelė su

prižiūrėti

senolį (-ę) jo(-jos) namuose. Esu
atsakinga, be žalingų įpročių, po-

Mezgu šiltas, dailias šlepetes.
Dovanoms ir ne tik. Kaina nuo 7
Eur. Tel. 8 651 11713

Informuojame: žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:197),
esančio Guobinių k. Leipalingio sen., Druskininkų sav.
savininko A.Z. (mirusi) turto paveldėtojus, kad UAB
„AGINRO“ matininkas Mantas Navikas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-2293) 2022-03-03 nuo 10 val. vykdys
žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:000, Nr.1329N),
esančio Guobinių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.
ribų ženklinimo darbus; žemės sklypo (kadastro Nr.
5935/0001:98), esančio Radvilonių k. Leipalingio sen.,
Druskininkų sav. savininką J.M. (nėra duomenų apie
gyvenamą vietą) ar įgaliotą asmenį, kad UAB „AGINRO“
matininkas Mantas Navikas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2293) 2022-03-03 nuo 12 val. vykdys žemės sklypo
(kadastro Nr. 5935/0001:000, Nr. 1332N), esančio Radvilonių
k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus.
Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento
kopiją arba įgaliojimą.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel.
+370 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com

ARBORISTAS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.
Stogų ir lietvamzdžių valymas.
Pramogos aukštyje.
Tel. (+370) 629 05 606, Mauricijus
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