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Einoro pirmasis ištartas žodis buvo „lėktuvas“ – vaikinas labai norėtų susieti savo gyvenimą su skraidymu/Gabrielės Marcinkevičiūtės nuotrauka

Gabrielė Marcinkevičiūtė
Ar kada skrisdami lėktuvu pagalvojote, kaip lėktuvo valdymu susidomėjo Jus
skraidinantis pilotas? O galbūt, stebėdami automobilių
ar lėktuvų modeliukais bežaidžiančius vaikus, susimąstėte, kad tai galėtų būti užuomina į jų kasdienę veiklą ar
profesiją ateityje? Vienas iš
tokių jaunuolių, besidominčių aviacija nuo pat vaikystės – Druskininkuose gyvenantis, Druskininkų „Ryto“
gimnaziją lankantis penkiolikmetis Einoras Ratkus, laiką
po pamokų leidžia besimokydamas ultralengvųjų orlaivių
„Bristell NG5“ pilotavimo.
– Einorai, pats labai anksti
atradai savo svajonių profesiją. Kaip supratai, kad aviacija yra Tavo pašaukimas?
– Aviacija domėjausi jau nuo
pat mažų dienų. Mano pirmasis ištartas žodis buvo „lėktuvas“, o, laikui bėgant, supratau,

kad labai norėčiau ir toliau sieti savo gyvenimą su skraidymu.
Visi pojūčiai sustiprėjo po mano
pirmojo skrydžio, kai man davė
papilotuoti lėktuvą – po to karto
supratau, kad tai yra mano sritis.
– Kiek laiko užsiimi šia veikla? Iš kur sužinojai apie šią
sritį ir kas paskatino labiau
domėtis aviacija?
– Ultralengvųjų orlaivių pilotavimu užsiimu nuo dvylikos metų.
Taigi, galima sakyti, tuo gyvenu jau trejus-ketverius metus.
Skraidau su asociacijos pilotai.lt
nariais. Pats domėjausi pilotavimo subtilybėmis, daug informacijos radau internete, pamačiau,
ką ir kaip daro pilotai. Mane visa
tai labai sudomino.
Paskatinimo visada sulaukiu
iš savo tėvų Jurgitos ir Almanto,
brolio Eimanto. Jie yra didžiausi mano palaikytojai, motyvuoja
mane užsiimti šia veikla. Tėvai
padeda visokeriopai – ir psichologiškai, ir finansiškai. Jų dėka
aš esu ten, kur esu.

Labai daug padeda ir mano
instruktorė Ieva – nuoširdžiai jai
dėkoju. Ji mane ir toliau skatina
siekti tikslų ir atveria kelius bei
naujas pažintis. Dar norėčiau
padėkoti draugams Valentinui ir
Rojui, kurie mane labai palaiko.
Ir su jais ši aviacinė kelionė yra
lengvesnė bei įsimintinesnė.
– Kaip vyksta treniruotės?
Kur ir iš ko mokaisi?
– Skraidymo praktikos užsiėmimai organizuojami Kaune. Atvažiavęs į Kauną, prieš skrydį
patikrinu lėktuvą, o tolesnė eiga
priklauso nuo skrydžio – būna
maršrutinis skrydis arba skraidymas ratu.
Taigi pirmiausia apžiūriu lėktuvą, pasikartoju visas procedūras ir pakylu. Pilotuoju savarankiškai. Jeigu instruktorė pamato
kokių nors klaidų, ji man apie jas
pasako, ir tada aš jas bandau ištaisyti.
Instruktorė Ieva yra būtent
tas žmogus, kuris mane galutinai įtraukė į aviacijos sritį – su
ja buvo mano pirmasis skrydis,

kurį man padovanojo tėvai per
gimtadienį. Po to laiko pasakiau
jiems, kad noriu dar kartą skristi. Ir nuo to viskas prasidėjo.
nukelta į 5
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Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino simbolinius
infrastruktūros mokesčio tarifus
„Druskininkai visada skatina investicijas,
laukia naujakurių, todėl įvesti infrastruktūros
mokestį neplanavome, bet šiuo konkrečiu atveju
pasirinkimo nebeturime. Pinigų keliams prarasti
negalime – mūsų skaičiavimais, šiais metais
Druskininkų savivaldybės keliams: tiesimui,
remontavimui, priežiūrai, bus skirta daugiau kaip
900 tūkst. eurų. Tai – labai dideli pinigai, reikalingi
mūsų bendruomenei. Tačiau Druskininkai
pasipinigauti ir užkrauti papildomą mokestinę
naštą verslui, vietiniams gyventojams ar
naujakuriams neketina – naujasis infrastruktūros
mokestis bus tik simbolinis, dešimtimis kartų
mažesnis, nei kitose savivaldybėse“, – sako
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas.
Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino du infrastruktūros mokesčio tarifus, atsižvelgiant į tai, kur yra statomas pastatas/Asociatyvi nuotrauka

Pirmadienį
posėdžiavusi
Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino naujus infrastruktūros mokesčio tarifus.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui, savivaldybės buvo
įpareigotos nustatyti infrastruktūros mokestį už kiekvieną objekto kvadratinį metrą
visiems, naujai besistatantiems ar plečiantiems turimų
pastatų plotą. Tuomet Druskininkų savivaldybės Taryba,
siekdama palaikyti investicijas ir kurorto plėtrą, nustatė
nulinį tarifą.
Tačiau šiais metais, sugriežtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
sąlygas, buvo nurodyta, kad
kurortai, norėdami gauti lėšų
vietiniams keliams tvarkyti ir prižiūrėti, infrastruktūros mokestį
privalo įvesti.
Infrastruktūros
mokestis
bus diferencijuojamas pagal
vietovę
Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino du infrastruktūros mokesčio tarifus, atsižvelgiant į tai, kur yra statomas
pastatas.
Taip pat patvirtintas ir aprašas,
apibrėžiantis, kuri Druskininkų
savivaldybės teritorija yra prioritetinė.
Tarybos sprendimu, Druskininkų priemiestyje arba ne prioritetinėse teritorijose, infrastruktūros mokestis bus 1 euras už
kvadratinį metrą. Pavyzdžiui, jei
statomas 150 kvadratinių metrų
pastatas, reikės sumokėti 150
eurų infrastruktūros mokesčio.
Mieste arba prioritetinėse teritorijoje šis mokestis sieks 3
eurus ir už analogišką 150-ies
kvadratinių metrų pastatą reikės
mokėti 450 eurų.
Išanalizavus kitų savivaldybių įvestus mokesčius, akivaizdu, kad Druskininkų savivaldybėje jis yra vienas iš mažiausių
šalyje.
Štai Vilniaus miesto ir Palangos savivaldybėse tam tikrose
zonose šis mokestis siekia net

50 eurų už kvadratinį metrą, Neringos savivaldybėje – 30 eurų,
Birštono – 10 eurų už kvadratinį metrą.
Numatytos papildomos lengvatos
Druskininkų savivaldybės Taryba pritarė papildomoms lengvatoms – infrastruktūros mokesčio nereikės mokėti už tuos
pastatus, kurių statybai nereikia
leidimo, taip pat, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles arba
atstatant namus po stichinės
nelaimės ar gaisro.
Surinktos lėšos – infrastruktūros gerinimui
Atsižvelgiant į per pastaruosius kelerius metus išduotų statybos leidimų skaičių ir savivaldybės plėtros perspektyvas,
planuojama, kad per 2022 metus iš prioritetinių teritorijų bus
surinkta apie 7,5 tūkst. eurų, iš
neprioritetinių – apie 4 tūkst.
eurų įmokų.
Šios lėšos bus skirtos savivaldybės inžinerinės ir socialinės
infrastruktūros plėtrai.
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Susitikime su kurorto gidais – mero sveikinimas
ir Druskininkų turizmo naujienos
Tarptautinės gidų dienos
proga Druskininkų meras Ričardas Malinauskas į susitikimą sukvietė Druskininkuose
dirbančius gidus. Susitikimas organizuotas LSC sporto komplekse „Druskininkai“,
kuriame gidams buvo organizuota ekskursija, o po jos –
susitikimas su meru R. Malinausku.
Susitikimo metu meras pristatė naujus projektus, taip pat kalbėjo apie pandemijos įtaką turizmui, pristatė turistų srautų
statistiką, Druskininkų rinkodaros ir komunikacijos naujienas,
pasidžiaugė, kad šiais metais
Leipalingis neša Mažosios kultūros sostinės vėliavą, o 2025
metais Druskininkai taps Lietuvos kultūros sostine.
Pasidžiaugta ir būsimais šios
vasaros sporto renginiais – XI
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėmis, Pasaulio galiūnų turnyru.
„Buvo labai smagu po dviejų
metų pertraukos pagaliau pa-

simatyti gyvai, pasikalbėti, padiskutuoti, išgirsti, kuo šiandien
gyvena kurorto gidai. Gidai yra
ypatingi žmonės, nes nuo jų
profesionalumo, žinių bagažo
ir sugebėjimo įtaigiai pasakoti, nemaža dalimi priklauso svečių pirmasis įspūdis apie mūsų
kurortą. Tarptautinės gidų dienos proga visiems Druskininkų gidams sakau AČIŪ už tai,
kad tūkstančiams kurorto svečių parodėte tai, ką turime gražiausio ir vertingiausio. Linkiu,
kad Jūsų vedamos ekskursijos
surastų vietą žmonių širdyse ir
įkvėptų mylėti Druskininkus“, –
sakė meras R. Malinauskas
Gidai domėjosi galimybėmis
atnaujinti M. K. Čiurlionio skverą, „Saulės taką“, klausinėjo
apie turizmo sektoriaus perspektyvas.
Susitikimo pabaigoje meras
pakvietė gidus būti aktyviais,
teikti pasiūlymus, idėjas, kurios
padėtų dar labiau gerinti Druskininkų įvaizdį.

Tarptautinės gidų dienos proga meras R. Malinauskas į susitikimą LSC sporto komplekse „Druskininkai“ pakvietė Druskininkų krašto gidus – jiems buvo organizuota ekskursija/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

4

Savaitraščio Nr. 343

2022 m. vasario 24 d.

„Atgimimo“ mokykloje – Vasario 16-osios vainikas Lietuvai

Visi noriai fotografavosi prie mokinių ir mokytojų rankomis sukurtos geltonų, žalių ir raudonų žiedų instaliacijos „Tautinis vainikas“, prie kurio/Gabrielės Gudaitienės nuotrauka

Jūratė Šalengienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
Vasario 16-ąjai „Atgimimo“
mokyklos mokytojai pradėjo ruoštis iš anksto, siūlydami šventės kūrimo idėjas, pasiskirstydami veiklas – kad
kiekvienas būtų įtrauktas į
šventės renginius. Scenarijų
jiems sukūrė Tolerancijos centro vadovė mokytoja Lijana Lukošiūnienė.
Šventę, kaip ir svečius, pasitinkame prie namų durų, tad vasario 15 d. mokyklos fojė puikavosi mokinių ir mokytojų rankomis
sukurta geltonų, žalių ir raudonų
žiedų instaliacija „Tautinis vainikas“, prie kurio fotografavosi mokiniai ir mokytojai. „Atgimimo“
mokyklos mokinių tarybos nariai
kalbino mokyklos bendruomenę Vasario 16-osios tema. Respondentai šią dieną įvardijo kaip
Lietuvos nepriklausomybės, laisvės, rimties ir susikaupimo šventę
ir svarbią dieną, kurios esmę nusakė šviesiais žodžiais – laimė,
laisvė, atvirumas, viltis, vienybė,
džiaugsmas, rimtis, garbė, Tėvynė, Lietuva...

Šventinę nuotaiką sukūrė skaityklos vedėjos Vilmos Krasnickienės sukurtos skaidrės, primenančios ankstesnių Vasario 16-osios
švenčių akimirkas.
Vasario 15 d. pamokų veiklas
mokytojai planavo, siekdami gilintis į Lietuvos laisvės, valstybingumo, tautiškumo temas. Šias
veiklas koordinavo mokyklos direktorės pavaduotoja Loreta Šilanskienė. Pirmąją pamoką visa
mokyklos bendruomenė pradėjo, sugiedodama Lietuvos himną. Ketvirtos klasės per pirmą
pamoką rinkosi į sporto salę, kurioje organizuotas renginys „Tautiškos estafetės“, skirtas Vasario
16-ajai. Šioje pamokoje dalyvavo
Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown, Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys ir
jo pavaduotojas Gintaras Grigas.
Renginio metu trečiųjų klasių mokiniams buvo įteikti plaukimo pažymėjimai, o priešmokyklinių
klasių mokiniai kartu su choreografijos mokytoja Vale Šmitiene
šventinę nuotaiką sukūrė šokio ritmu. Antros pamokos metu sporto salėje tinklinio turnyre varžėsi
7-8 klasės. Turnyrą laimėjo aštun-

tokai. Visi mokytojai šios dienos
pamokas skyrė Valstybės atkūrimo dienai. Mokiniai siuvo Trispalves, pynė jas iš popieriaus juostelių, tapė teminę kompoziciją,
gamino logotipą, sukūrė ketureilį, akrostichą apie Lietuvą, žaidė
kahoot „Ką žinai apie Lietuvą?“,
„Lietuva Europoje“, varžėsi viktorinose, pristatinėjo savo projektus
„Mano Lietuva“, „Tarpukario Lietuvos pasiekimai“. Jie klausė paskaitos „Kelias į Lietuvos valstybingumą“ ir dalyvavo diskusijoje,
žiūrėjo filmus „Kelias į nepriklausomybę“, „Lietuvių kalendorinės
ir valstybinės šventės“, kūrė maldą už Tėvynę... Technologijų mokytoja Simona Šarucka kolegas
subūrė saldžiai atokvėpio valandėlei per ilgąją pertrauką ir pavaišino tortu, kurį iškepė šios šventinės dienos proga.
Prieš penktą pamoką visa mokyklos bendruomenė susibūrė
mokyklos stadione akcijai „Trispalvė“, kurią koordinavo mokytoja Valė Šmitienė. Priešmokyklinių, 1-4 klasių mokiniai, nešdami
Lietuvos vėliavos spalvų balionus
ir kitą šventinę atributiką, rikiavosi, suformuodami ratus: geltoną
– priešmokyklinių klasių, žalią –
1-2 klasių, o raudoną – 3-4 klasių
mokiniai. Aplink juos į šventinę rikiuotę sustojo pasipuošę šventine atributika 5-8 klasių mokiniai ir
mokytojai.
„Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino
šventinės rikiuotės dalyvius su
Vasario 16-ąja. Iškėlę Trispalves,
mokiniai skandavo „Lietuva!“, o
stadiono taku aplink šventinę rikiuotę, nešdami vėliavas, bėgo fizinio ugdymo mokytojai Deividas
Šilanskas, Danguolė Makselienė,
Povilas Žarnauskas ir po du kiekvienos klasės mokinius. Akciją
stadione dronu nufilmavo Druskininkų turizmo ir informacijos
centro darbuotojas Marius Dovidauskas. Visus šventinės dienos
renginius, įspūdingiausias akimirkas fotografavo bibliotekos vedėja Gabrielė Gudaitienė.
Nupynę gražiausių žiedų, žodžių,
kūrinių, darbų vainiką savo mylimai
Tėvynei Vasario 16-osios proga,
iškėlę ir pagerbę Trispalvę, „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė visus pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Vasario 16-ąją „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė pasitiko įdomių veiklų gausa/Gabrielės Gudaitienės nuotraukos

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą
Nuo vasario 25 d. iki kovo 8 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą
maisto produktais ir higienos prekėmis nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. sausio 21 d.
Druskininkų gyventojams parama bus dalijama Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus
parapijos namuose.
Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo.
Parama dalijama:
Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – š. m. kovo 2, 3, 7 d. 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. kovo 1, 8 d. 17.00-18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. vasario 25 d. 16.30-18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461,
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Penkiolikmetis druskininkietis Einoras Ratkus svajoja tapti
ultralengvųjų orlaivių pilotu
baigėsi laimingai, susidūrimo ir
nelaimės pavyko išvengti.
Taip pat įsimintini įvykiai būna
tada, kai kylu ir instruktorė atleidžia greičio pedalą, variklio
trauka sumažėja ir tokiu būdu
imituojamas variklio gedimas, o
tada reikia sugalvoti, kaip nusileisti.
– Kokia įprastai būna Tavo
diena?
– Šiuo metu mano darbo diena prasideda pusę devintos nuo
pamokų gimnazijoje, iš kurios
grįžtu gerokai po pietų. Tuomet
iškart pradedu ruošti namų darbus ir mokytis. O vakare laukia aviacijos teorijos paskaitos,
po kurių dar reikia pasimokyti,
todėl praktiškai visa diena yra
skirta mokslams, o poilsiui laiko
nelabai randu.
Laisvo laiko nelieka ir savaitgaliais – penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais sportuoju. Bet aš mėgstu sakyti, kad
pailsėsim, kai numirsim... Arba
tada, kai kažko pasieksim, nes
aš dar nemanau, kad pasiekiau
savo tikslą. Taigi ir pailsėti dar
negaliu, nes darbas nebaigtas.

Po pirmojo skrydžio, kai Einorui buvo patikėta papilotuoti lėktuvą, jis suprato, kad aviacija – jo sritis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pačioje pradžioje Ieva buvo
pilotė, kuri mane supažindino su aviacija, o dabar ji man
yra instruktorė ir gera draugė.
Man atrodo, kad nėra daug tokių instruktorių – ji labai mėgsta savo darbą ir įtraukia kitus į
šią veiklą.
– Kaip Tavo hobį pavyksta
suderinti su mokslais?
– Iš tiesų, nėra lengva suderinti aviaciją su mokslais, nes
vyksta ir teorijos paskaitos, ir

reikia ruoštis praktiniams skrydžiams, jeigu tai yra skraidymo
sezonas. Jei kalbėtume apie teorijos užsiėmimus, tai jie vyksta
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio (nuo 19 iki 21 val.). Tačiau
po teorijos paskaitų aš dar savarankiškai mokausi maždaug
tris valandas.
Praktikos metu naudojuosi simuliatoriumi, kurį turiu namuose. Tai irgi užima nemažai laiko, bet praktiką su mokslais
derinti lengviau, nei teoriją.

– Kada ir kaip prasidėjo
Tavo pirmoji treniruotė? Kokie pojūčiai buvo tada ir kokie dabar?
– Pirmoji treniruotė buvo, kaip
ir minėjau, gimtadienio proga.
Tada labai jaudinausi, nes nežinojau, ko tikėtis iš skrydžio, bijojau. Kai pakilau, viskas pasikeitė. Pasijaučiau labai laisvas,
ir iki šiol tas jausmas išliko – tiesiog nebėra baimės.

Druskininkų „Ryto“ gimnaziją lankantis penkiolikmetis Einoras Ratkus laiką po pamokų leidžia
besimokydamas ultralengvųjų orlaivių „Bristell NG5“ pilotavimo/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Su kokiais sunkumais yra
tekę susidurti, kai mokeisi
skraidyti?
– Mažoji aviacija yra gana saugi, tačiau, ir čia, kaip visur, gali
nutikti blogų dalykų arba katastrofų. Sunkiausia būna susitvarkyti su stresu, nes skraidymo
metu jis tikrai jaučiamas. Buvo
vienas įsimintinas įvykis, kai
skridau į Trakus ir gavau pranešimą, kad kitas lėktuvas skrenda tiesiai į mus. Žinoma, viskas

– Kokie Tavo ateinančių kelerių metų tikslai?
– Didžiausias mano tikslas yra
išsilaikyti ultralengvųjų orlaivių
licenciją, po to įgauti daug patirties skraidymo praktikoje, išsilaikyti kito lėktuvo tipo pilotavimo licenciją, kad galėčiau
skraidyti su kelių skirtingų tipų
orlaiviais.
Žinoma, labai svarbu ir toliau
gerai mokytis, sėkmingai pabaigti mokyklą bei įstoti į universitetą. Norėčiau studijuoti Antano Gustaičio aviacijos institute.

E. Ratkus: „Instruktorė Ieva yra būtent tas žmogus, kuris mane galutinai įtraukė į aviacijos sritį – su ja buvo mano pirmasis
skrydis, kurį man padovanojo tėvai per gimtadienį/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų LIONS moterų klubo misija – tarnauti iš širdies

2007 m. įkurtas Druskininkų „Lions“ moterų klubas vienija bendrus tikslus turinčias moteris, kurios dalijasi savo įdirbiu, žiniomis ir gyvenimiška patirtimi, organizuojant labdaringą pagalbą bei paramą mūsų savivaldybės gyventojams/
Asmeninio archyvo nuotrauka

2007 metais įkurtas Druskininkų „Lions“ moterų klubas
vienija bendrus tikslus turinčias moteris, kurios dalijasi
savo įdirbiu, žiniomis ir gyvenimiška patirtimi, organizuojant labdaringą pagalbą bei
paramą mūsų savivaldybės gyventojams. Per 14 aktyvios veiklos metų šio klubo narės savo
darbais įrodė, kad jų veikla patikima ir labai efektyvi.
Kiekvienais metais Druskininkų
„Lions“ moterų klubas organizuoja tradicinę labdaros akciją „Po
angelo sparnu“. Jos metu surinktos lėšos skiriamos sunkiai sergantiems vaikams.
„Džiaugiamės ir didžiuojamės
mūsų bendruomenės, artimųjų,
draugų, pažįstamų dosnumu, altruistiniu noru dalintis, remiant
sergančius vaikučius“, – sako akcijos organizatorės.
Viena iš pagrindinių „Lions“ judėjimo krypčių – pagalba silpnaregiams, todėl klubas nuolat skiria lėšų akinukų akcijai.
Per 2021-2022 metų kadenciją „Lions“ moterys skyrė paramą
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centrui. Paslaugų
gavėjai buvo aprūpinti higienos
priemonėmis, vitaminais. Daugiavaikėms šeimoms buvo įteikti patalynės komplektai bei rankšluosčiai. Taip pat klubo atstovės
aplankė dienos centrą „Padėkime vaikams“. Vaikams padovanoti vaisių krepšeliai jiems praskaidrino dieną. Vaikučiai džiaugėsi,
kad dabar po aktyvių veiklų galės
atsigaivinti itin kokybišku natūraliu mineraliniu vandeniu „Akvilė“.
Šiuo metu moterys aktyviai ruo-

šiasi tarptautiniam labdaros projektui, skirtam suteikti pagalbą
Ukrainos vaikams, likusiems be
tėvų globos. 2022 metų vasarą
Druskininkuose planuojama edukacinė, sveikatingumo stovykla
vaikams iš Ukrainos vaikų namų.
„Netekę tėvų dėmesio, vaikučiai
visus metus svajoja apie vasaros
atostogas. Stovykla Druskininkuose suteiks mažiesiems mūsų
kurorto svečiams daug džiaugsmo ir paliks jiems gerus prisiminimus visam gyvenimui“, – sakė
projekto iniciatorė, klubo viceprezidentė Diana Gaičiūnaitė-Dirmė.
Du ryškiausi labdaros klubai
– „Rotary“ ir „Lions“ – susivienijo bendrai akcijai „Gerumas
nepalauks“
Druskininkų „Rotary“ bei „Lions“
klubų nariai prieš pat Kalėdas aplankė Druskininkų globos ir slaugos namus.
Kiekvienam senjorui buvo įteikta
asmeniška dovanėlė nuo „Druskininkų „Lions“ moterų klubo“ ir
dosni dovana nuo „Druskininkų
Rotary klubo“ – šiuolaikinis Smart
TV televizorius, turintis galimybę
prisijungti prie interneto. Naudodamiesi internetu, senjorai turės
galimybę daryti pratimus, išmėginti įvairias edukacines programas, naudoti televizorių meno,
muzikos terapijomis.
„Dėl besitęsiančios COVID-19
pandemijos senjorai gyvena labai
uždarą gyvenimą ir negali bendrauti su išoriniu pasauliu. Todėl
„Rotary“ ir „Lions“ klubų dėmesys
jiems yra labai svarbus“, – sakė

Druskininkų globos ir slaugos
namų direktorė Birutė Salickienė.
Lietuvos Respublikos Seime
atidaryta tarptautinio Lions
Taikos plakato konkurso geriausių darbų paroda
Vasario 1 dieną Lietuvos Respublikos Seime, Seimo nario
Lino Slušnio iniciatyva organizuotas tarptautinio „Lions“ Taikos
plakato konkurso „Mes visi susiję“ parodos pristatymo renginys.
Parodoje eksponuojami įsimintiniausi Lietuvos laureatų darbai.
Šiuo meniniu konkursu buvo siekiama vaikus paskatinti galvoti
apie situaciją pasaulyje ir išreikšti savo taikos viziją per kūrybą ir
menines priemones.
Nuoširdžiai sveikiname Druskininkų regiono „Lions“ Taikos plakato konkurso nugalėtoją – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos auklėtinę Milaną Deksnytę.
Moksleivė iš Druskininkų nupiešė ryškų paveikslą, kuriame pavaizduota Planeta Žemė ir aplink
ją stovintys žmonės, stipriai susikabinę rankomis, tokiu būdu saugantys mūsų planetą nuo virusų ir
kitų nelaimių.
Vasario 1 dieną, Milana kartu su mama, dailės mokytoja ir
„Lions“ klubo prezidente Rūta Cikanavičiene buvo pakviesta į Lietuvos Respublikos Seimą. Jauną
ir talentingą menininkę iškilmingai
pasveikino Lietuvos „Lions“ asociacijos gubernatorius Andrius
Stasiukynas.

M. Deksnytė buvo viena iš tarptautinio „Lions“ Taikos plakato konkurso „Mes visi susiję“ laureatų, kuriuos iškilmingai pasveikino Lietuvos
„Lions“ asociacijos gubernatorius A. Stasiukynas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų regiono „Lions“ Taikos plakato konkurso nugalėtoja – Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos auklėtinė M. Deksnytė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Labdaros akcija „Svarbi kiekviena diena“
Antrus metus iš eilės Lietuvos
„Lions“ klubai kartu su visam pasaulyje žinomu prekės ženklu „Always“ pristatė kampaniją #SvarbiKiekvienaDiena, kuria siekė
naujo tikslo – paremti jaunas mergaites, kad jos galėtų naudotis
būtinomis higienos priemonėmis.
Kone 1 iš 8 mergaičių Lietuvoje
mėnesinių periodu negalėjo lankyti mokyklos, nes joms trūko higienos priemonių. Druskininkų
„Lions“ moterų klubas šią žiemą
atvežė į Druskininkus 570 pakuočių higieninių paketų „Always“
ir juos išdalino jų stokojančioms
mokyklinio amžiaus mergaitėms.
Druskininkų LIONS moterų
klubas dėkoja visiems, kurie
padeda klubui, remdami projektus ir dalyvaudami jo veikloje
„Mūsų tikslas – padaryti žmonių gyvenimą malonesnį ir padėti tiems, kuriems reikia pagalbos“,
– sako prezidentė R. Cikanavičienė.
Druskininkų „Lions“ moterų klubas dėkoja rėmėjams – UAB „Eurovaistinė“, UAB „Akvavita“, prekės ženklui „Always“ kartu su
Lietuvos „Lions“ asociacija.
Praėjusiais metais labdaros akcija „Po angelo sparnu“, organizuota Druskininkų „Lions“ moterų
klubo, praėjo itin sėkmingai. Jos
metu surinktos lėšos skiriamos
paremti mažuosius herojus: cerebriniu paralyžiumi sergantį Kajų

(12 m.), sudėtingą klausos negalią turintį Pijų (10 m.) ir su klastinga akių liga kovojantį Roką (5 m.).
Parama padės specialius poreikius turintiems vaikučiams geriau
jaustis, bei padengs dalį nekompensuojamo gydymo. Nuoširdžiai
dėkojame, tai tapo įmanoma geranoriškai prisidėjus dosniems
klubo draugams: Aurimui Bieliauskui, Vaidui Baranauskui,
UAB „Biurui Plius“, UAB „Optronika“, UAB „Sidabrinė Kamėja“,
UAB „Keturi kampai“, UAB „Malonės turtas“, UAB „Transeta“, UAB
„Viselga ir Ko“, UAB „Draugystės
sanatorija“.
Pasaulis laikosi ant rūpestingų,
užjaučiančių žmonių, kurie negali praeiti pro šalį ir yra visada pasiruošę padėti bei suteikti paramą.
Ačiū už pasitikėjimą, rūpestį ir dalyvavimą. Jūsų pagalba yra labai
vertinga ir nebus niekada pamiršta. Dėkojame už Jūsų gerumą!
Druskininkų „Lions“ moterų
klubo vardu, prezidentė Rūta
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Vienintelės Lietuvoje Moremonų gaudynės ir kiti linksmi
Užgavėnių dzinguliukai

Paskutinius penkerius-šešerius metus kurorte imta orientuotis į miestietišką Užgavėnių šventės tradiciją, kuri pasirodė gerokai
patrauklesnė kurorto publikai/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotraukos

Užgavėnėms besiruošiantys Druskininkai įspėja kurorto gyventojus ir svečius:
šiomis dienomis tamsiuoju
paros metu mieste vėl suaktyvėjo Moremonų judėjimas!
O jei piktieji žiemos demoniūkščiai, tolimi garsiųjų kišeninių monstrų Pokemonų giminaičiai, prieš kelerius
metus apsigyvenę kurorte,
ims telkti pajėgas ir įsiverš į
kitus miestus? Jei rimtai nepasistengsim, pavasarį matysim kaip savo ausis, o velykinius kiaušinius lipdysim iš
sniego! Tad kurortas skelbia
skubią Moremonų gaudytojų
mobilizaciją ir paskutinį žiemos šeštadienį kviečia svečius į spalvingą ir siautulingą
žiemos švenčių periodo užbaigtuvių balių – Užgavėnių
dūzges.
Netikėti aktualijų atspindžiai
Druskininkų Užgavėnėse
Tiesa, dabartinės Druskininkų Užgavėnių dūzgės toli gražu neprimena tradicinių. Ir šįmet
čia nebus žydų, daktarų, gandro
ilgakojo, velnių, raganų, nebus
arklių su rogėmis nei meškos
maurojimo, bet bus Užgavėnių kermošius ir žiemos išvarymo šaukliai, garsiai kviesiantys į
šventę. Etnografines kaukes pakeis stilingai ir spalvingai dekoruotos pandeminės, kursiančios
ekstravagantišką dūzgių dalyvių įvaizdį, itin tinkantį šiai progai. Norinčius sočiai užsigavėti
kvies prabangus aikštės restoranas „Pasaulio skarvada“, kuriame garsūs virtuvės šefai lankytojų akyse gamins gardžius
Užgavėnių valgius – blynus, šiupinį ir kitus riebius patiekalus. Ir
nesakykite, kad alų midų gėriau, o burnoj neturėjau!
Pasak Druskininkų kultūros

centro direktorės Rimutės Viniarskaitės, paskutinius penkerius-šešerius metus kurorte imta orientuotis į miestietišką
Užgavėnių šventės tradiciją, kuri
pasirodė gerokai patrauklesnė
kurorto publikai. Tiesiog pastebėta, kad pagrindinis šventės
dalyvis ─ jaunimas ─ jau stipriai
atitolęs nuo pirmapradžių ištakų
ir per daug išsimokslinęs, kad
organiškai garbintų archaiškus
kalendorinių švenčių ritualus.
Būtent tai paskatino ieškoti įdomesnių formų, todėl šiandien
Užgavėnės Druskininkuose –
daugiau žaismės ir atsipalaidavimo nuo kasdienybės šventė.
„Nieko nuostabaus, kad Druskininkuose rengiama kalendorinė šventė, kuri paprastai turi
kaimiškąjį arba agrarinį prieskonį, yra kitokia, nuo tradicinės
šiandien skiriasi ir savo forma,
ir turiniu, – šypsosi Druskininkų
kultūros centro etnografė Lina
Balčiūnienė. – Pirmiausia reikia įvertinti tai, kad kurorto žmonėms niekada nebuvo svarbūs
papročiai ir ritualai, turėję užtikrinti žemės derlingumą ir gausų derlių, o kai kurios apeigos,
pavyzdžiui, rogėmis su arkliais
apvažiuoti laukus, kad linai geriau augtų, arba gausiai laistytis vandeniu, kad oras greičiau
atšiltų, tiesiog negalėjo būti įgyvendinamos miesto sąlygoms.“
Pasak etnografės, bet kokiu atveju išliko kertiniai šventės konceptai – linksmybės, juokas, ir, žinoma, gausybė maisto
– juk reikia devyniskart per dieną prisikimšti pilvą artėjančiam
gavėnios laikotarpiui ir geresnio
gyvenimo garantui. O ar žinote, kad 1939 m. per Užgavėnes
Kauno restoranuose ir valgyklose blynų valgymo tradicija buvo
taip smarkiai įsitvirtinusi, kad
neišvengdavo „blynų spūsties“

Istorinis rakursas apie Užgavėnes Druskininkuose
Druskininkų kultūros centro etnografė L. Balčiūnienė
prisimena, kad sovietmečiu Užgavėnės buvo pervardytos į Žiemos
šventę, ir jos metu vyravo pokštų lydimos varžybos, judrieji žaidimai,
pasivažinėjimai rogėmis, slidinėjimas ir kitos žiemos pramogos,
o tradiciniams Užgavėnių ritualams buvo skiriamas tik epizodinis
vaidmuo. Ši šventė turėjo kelti nuotaiką bei darbingumą, prisidedantį
prie „tarybinės šalies suklestėjimo“.
Tikrosios Užgavėnės Druskininkuose pradėtos švęsti Lietuvai
atgavus Nepriklausomybę. Kelerius metus šventė turėjo nemažai
Dzūkijos kraštui būdingų senųjų Užgavėnių papročių elementų ir
apeigų. „Buvo ir arkliais kinkytos rogės, ir persirengėliai, ir puodynių
daužymas, kiti tradiciniai Užgavėnių žaidimai, linksmybės su
folkloro ansambliais, – sako etnografė, – bet visos tradicijos su laiku
adaptuojasi, keičiasi, prisitaiko prie naujos kartos poreikių. Taip ne
vieną šimtmetį lietuvių švęstos Užgavėnės pamažu įgavo naujų spalvų
ir išraiškų.“

– šventės dieną būdavo suvalgoma nuo 300 000 iki 1 milijono
blynų. Tai bent apetitas, ar ne?
Šventės dzinguliukai – atpažįstami personažai, šmaikštūs dialogai ir įnirtinga dvikova
„Tarpukario ir pokario Lietuvos
miestų karnavalai, kaukių baliai, maskaradai per tradicinius
Užgavėnių konceptus ─ persirengimus, kaukes, linksmybes
─ labiau pašiepė, parodijavo ir
kritikavo ekonomines, socialines, politines ir moralines problemas, – pasakoja renginių režisierė Asta Žiurinskienė, – tad
šis aspektas ir „užkabino“ mus.“
Taip Druskininkuose atsirado
to laikotarpio Užgavėnėms būdingo farso žanro elementų, pakito personažų išorinė išraiška
– jie tapo šiuolaikiški, atspindintys ir pajuokiantys šių dienų
aktualijas, įvykių tendencijas,
žmonių įpročius, radosi aliuzijų į
populiarius žaidimų personažus
ar socialinių tinklų influencerius.
„Įvertinę, kas buvo aktualiausia praėjusiais metais, kokios
problemos dominavo, ką galima
„patraukti per dantį“ ar išjuokti,
šįkart turėjome gausų pasirinkimą situacijų, vertų karikatūristo žvilgsnio, – atveria kūrybos
užkulisius Asta. – Visgi smagiausias ir dėkingiausias mūsų
šventės scenai pasirodė neseniai garsiai nugriaudėjęs bei
savo žvilgesiu pakerėjęs muzikinis renginys.“
Todėl šįmet Druskininkų pramogų aikštėje ir scenoje bus
galima pamatyti daug garsenybių – muzikos pasaulio zviozdų,
kurios duos išskirtinius intervus,
vyks iškilmingos žaliojo kilimo
ceremonijos – užsidovanojimai,
visokie konkursai, o viską vaini-

kuos garsios muzikos prodiuserinės kompanijos lyderių Uslano
Kanapilkino ir Neuron Lašinyto
muzikinė dvikova bei Ugninės
Morės liepsnojantis šokis.
Morės monai, nepaprastos
gaudynės ir kitos linksmybės
Taigi, kas tie paslaptingieji moremonai? „Norėdami pritraukti
daugiau jaunimo, sugalvojome
organizuoti moremonų – žiemos demoniūkščių – gaudynes,
– prisimena režisierė. – Tik juos
išgaudžius, žiemos jėgos išblės
ir pavasaris pakels sparnus.
Kaip tik tuo metu vienas druskininkietis pradėjo organizuoti
įvairias orientacines varžybas,
tad tiesiog paprašėme jo pritaikyti žaidimą šiai progai.“
Komandos, apsiginklavusios
šiuolaikine IT technika ir pasipuošę kaukėmis, gauna užduotį
surasti ir sunaikinti žiemos pranašus moremonus. Beje, šįmet
pramoginės orientacinės „Moremonų gaudynės“ vyks jau
šeštą kartą ir iki šiol yra vienintelės Lietuvoje. Žaidimas išsiskiria savo unikaliu formatu,
įdomiu turiniu ir elementariausia
įgyvendinimo priemone – užtenka mobilaus ryšio telefono su
mobiliaisias duomenimis. Būtent tai leido orientacines varžybas surengti net per pandemiją. Žaidimas pritraukia daug
dalyvių, jose registruojasi ne tik
moksleiviai, studentai, draugų
grupės, bet ir šeimos iš Druskininkų, Vilniaus ir Kauno. Ką gali
žinoti, gal žaidimas kada nors
taps nauja Užgavėnių tradicija?
Tie, kurie trokšta išjudinti per
žiemą sustingusį kūną, galės
šokti trypti Žiemašokiuose su
muzikos grupe „Bernužėliai“. Žinoma, bus deginama ir Morė,
nes visgi norime kuo greičiau

prisišaukti tą pavasarį. O Morė
Druskininkuose kasmet būna
išskirtinė, originali ir tikrai šiuolaikiška. Kam atiteks Morės uždegimo ceremonijos garbė –
Uslanui Kanapilkinui ir Neuron
Lašinytui – lems žiūrovų širdutės ant Imkgramo sienos. Būkite aktyvūs, nes žiema šįmet gerokai užsiaugino svorio, tad gali
lengvai nupūsti Kanapilkiną ir
pavasario ilgai nesulauksime!
Žodžiu, šventėje bus daug juoko, parodijų, dainų ir kitų linksmybių, kurios turi išvaryti žiemą
ir nutiesti kelią pavasariui.
„Druskininkai – kurortas, kviečiantis čia pailsėti ir atgauti jėgas visus metus. Ar žiema, ar
vasara, ar niūrus ruduo – kurorto svečiams ir gyventojams
siūlome daugybę pramogų kūnui bei sielai, – sako Druskininkų savivaldybės Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus
vedėja Vaiva Žagunienė. – Atsipūtę po sveikatinimo procedūrų, paturistavę ar aktyviai pamynę dviračius, mūsų svečiai
turi galimybę apsilankyti tikrai
aukštos kokybės kultūriniuose
renginiuose, beje, dažniausiai –
nemokamai. Tad kviečiame pasinaudoti proga iki soties prisivalgyti ir pasilinksminti prieš
prasidedant ramiajam Gavėnios laikotarpiui. Ir, žinoma, jeigu norite pasirodyti žurnalų viršeliuose – žaliasis kilimas kaip
tik jums! Tiesiog pasipuoškite
stilinga kauke ir nepražiopsokite siautulingų Užgavėnių dūzgių, kurios Druskininkuose tradiciškai vyksta paskutinį vasario
šeštadienį.“
Parengė Ramunė
Tarandė, DKC reklamos ir
komunikacijos vyriausioji
specialistė
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Mažieji Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos
ikimokyklinio skyriaus „Liepaitė“ sportininkai
Druskininkų savivaldybės
Leipalingio
progimnazija,
įgyvendindama Sporto projektą Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505
„Sportuokime visi-maži ir dideli!“, bendrai finansuojamą
Sporto rėmimo fondo lėšomis ir administruojąmą Švietimo mainų paramos fondo,
toliau tęsia projekte numatytas veiklas.
Nuo projekto pradžios Leipalingio progimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo keliose
veiklose – vasaros sporto stovykloje, turistiniame žygyje dviračiais.
Šiandien norime pasidžiaugti Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokykliniame skyriuje „Liepaitė“
vykdomomis reguliariomis fizinio aktyvumo veiklomis.
Mažieji sportininkai nuo mokslo metų pradžios kiekvieną savaitės trečiadienį ir penktadie-

nį pagal nustatytą tvarkaraštį
sportuoja ikimokyklinio skyriaus
„Liepaitė“ salėje.
Fizinio aktyvumo veiklos suderintos ir atitinka mažųjų amžių ir
fizines galimybes. Keturių grupių vaikučiai per savaitę sportuoja po 40 min. (vienas užsiėmimas trunka 20 min.). Šaltas
oras kol kas neleidžia vykdyti
fizinio aktyvumo veiklų lauke –
mažieji ir jų auklėtojai nekantriai
laukia pavasario.
Iš projekto lėšų yra nupirkta
žaidimų aikštelės įranga, kuri
jau keliauja į mokyklą ir netrukus bus pradėta įrenginėti darželio lauko teritorijoje. Džiaugiamės, kad mūsų mažieji jau
netrukus galės saugiai ir aktyviai sportuoti lauke, naudodamiesi naujais žaidimų aikštelės
įrenginiais.
Leipalingio progimnazijos
informacija

Mažieji sportininkai nuo mokslo metų pradžios kiekvieną savaitės trečiadienį ir penktadienį pagal nustatytą tvarkaraštį sportuoja ikimokyklinio skyriaus „Liepaitė“ salėje/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotraukos

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
Druskininkų savivaldybėje organizuoja
ir teikia Druskininkų savivaldybės
administracija

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.
Druskininkų savivaldybės gyventojai gali kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per elektroninę sistemą TEISIS (https://
www.teisis.lt) arba iš anksto užsiregistravę tel. (8 313) 51517 /
el. p. info@druskininkai.lt:
Teikiamos pirminės teisinės
pagalbos laikai (tik užsiregistravus iš anksto): antradieniais nuo
13.00 val. iki 17.00 val.; penkta-

dieniais nuo 8.00 val. iki 12.00
val.
Pirminė teisinė pagalba – tai
teisinė informacija, teisinės konsultacijos bei dokumentų, skirtų
valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip
spręsti ne teismo tvarka ir taikos sutarties parengimas.
Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių. Jeigu
nėra galimybės iš karto suteikti
pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo
laiką, kuris paskiriamas ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo
kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai
procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba
atstovavimas bylose, įskaitant
vykdymo procesą, atstovavi-

mas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią
tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, atleidimas nuo
advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės ir privalomosios mediacijos paslaugos.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba
privalomoji mediacija.
Daugiau
informacijos
–
www.druskininkusavivaldybe.lt
skiltyje „Valstybės garantuojama teisinė pagalba“.
Taip pat Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto tinklalapyje
https://vgtpt.lrv.lt/
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Vaikų dienos centrams – dosnesnis finansavimas
Jau antri metai vaikų dienos
priežiūrą organizuoja ir teikia
tik akredituoti vaikų dienos
centrai. Tokių mūsų savivaldybėje – net šeši. Vaikų dienos centrų veikla ypatingai
svarbi šeimoms ir vaikams,
kaip papildoma priežiūra, rūpestis ir dėmesys. Vasario 21
d. Druskininkų savivaldybės
taryba pritarė 2022 metų savivaldybės biudžetui, kuriame numatytas pastebimai didesnis finansavimas vaikų
dienos centrams.
Vaikų dienos centrai finansuojami iš dviejų šaltinių – valstybės ir savivaldybės biudžetų.
Tvirtindama šių metų biudžetą,
Druskininkų savivaldybė parodė išskirtinį dėmesį savo bendruomenės vaikams. Siekdama
pagerinti socialinės pagalbos
vaikams ir šeimoms paslaugų
kokybę, nusprendė skirti žymiai

didesnį finansavimą nei nurodo
teisės aktai ir 2022 metų savivaldybės biudžete numatė beveik 108 tūkst. Eur vaikų dienos
centrams. Kiekvieno vaiko, turinčio negalią, dienos socialinės
priežiūros paslaugoms finansuoti skirta net po 130 eurų per
mėnesį, o visiems kitiems vaikams – po 50 eurų per mėnesį.
Tuo tarpu valstybė iki 2022
metų visiems dienos centrams
skirdavo vienodą 16 800 Eur
sumą metams, neatsižvelgiant,
kiek vaikų lanko dienos centrą. Dar praėjusių metų pabaigoje Druskininkų savivaldybės
administracija kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su siūlymu pakeisti tokią finansavimo tvarką ir dienos
centrams skirstyti lėšas pagal
dienos centrus lankančių vaikų skaičių. Taip pat savivaldybė
paprašė padidinti akredituotai

vaikų dienos socialinei priežiūrai skiriamas valstybės biudžeto lėšas. Į siūlymus atsižvelgta iš dalies – ministerija tik šiek
tiek padidino savo skiriamų lėšų
dalį ir jas paskirstė ne kiekvienam vaikui atskirai, kaip prašė
savivaldybė, o pagal vaikų grupes. Pavyzdžiui, vaikų dienos
centrui, kuriame yra nuo 10 iki
15 vietų, per metus skiriama po
17 500 eurų valstybės biudžeto lėšų. Dienos centrui, kuriame dienos priežiūrą gali gauti
nuo 16 iki 25 vaikų, skiriama po
18 500 eurų metams, nuo 26 iki
35 vaikų – po 19 500 eurų metams, o nuo 36 iki 45 vaikų – po
20 500 eurų metams.
Pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją
parengė Laimutis Genys

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja:
„Nuo šių metų vaikų dienos centrų finansavimas
tapo dar dosnesnis ir taiklesnis. Lyginant su
praeitais metais, savivaldybė vaikų dienos
centrams paskyrė dvigubai daugiau savivaldybės
biudžeto lėšų. Taip pat padidinome ir vietų skaičių
vaikų dienos centruose – šiuo metu juos lanko 157
vaikai – trisdešimčia vaikų daugiau nei praėjusiais
metais. Savivaldybės ir Viečiūnų bendruomenės
„Versmė“ planuose – dar vienas naujas dienos
centras vaikams Viečiūnų miestelyje“.

Druskininkų savivaldybėje šešių Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi šeimoms ir vaikams, kaip papildoma priežiūra, rūpestis ir dėmesys/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
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Druskininkuose nuomojamos (200 i r 100 kv. m patal-

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas

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

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

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

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

MAISTO PRISTATYMO INTERNETO PLATFORMAI
WWW.BIGMENIU.LT NUO KOVO 1 D. REIKIA ATSAKINGO
MAISTO PRISTATYMO KURJERIO/ĖS DRUSKININKUOSE

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

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

DARBO POBŪDIS:
- maisto užsakymų surinkimas
- maisto užsakymų pristatymas
- būtina turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą!
IŠ JŪSŲ TIKIMĖS:
- greitos orientacijos mieste
- malonaus klientų aptarnavimo
- darbo kompiuteriu įgūdžių
- sąžiningumo, darbštumo
Darbo grafikas – slenkantis.
Kandidatus savo gyvenimo aprašymą kviečiame siųsti
el. p. dzukijos.pulsas@gmail.com

Į kainą jau įskaičiuotos papildomos apsaugos
priemonės, laikantis COVID-19 prevencijos

Tel. 8 602 21748
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės
reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901

Specialus pasiūlymas galioja
nuo 2021-12-31 iki 2022-03-06 d.
Paskubėkite!
Registruokitės vizitui jau dabar!

Mob. +370 687 93 397
„Grand SPA Lietuva“ Odontologijos klinika
V. Kudirkos g. 45, Druskininkai

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359

Tel. +370 654 22201

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

Plytelių klijavimas.
Tel. 8 610 66734

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Profesionalus meistras deda plyteles, laminatą, duris,
klijuoja tapetus. Kiti santechnikos ir staliaus darbai.
Tel. +37060643448

Savaitės trukmės reisai.

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Parduodamos arba nuomojamos požeminės
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,
Gardino g. 56A name.
Liko 3 vietos!
Tel. 8 677 72510

„CE“ kategoriją.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Pilna profesionali burnos higiena su
AIR-FLOW technologija
TIK 44 € vietoje 50 €!

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

ekspeditoriai, turintys

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

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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RENGINIAI IR PARODOS
Iki vasario 26 dienos 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.
Kovo 4 d. 16 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) organizuojamas
Liudvikos Meškauskaitės tapybos ant šilko kūrybinė parodos „Šilkodemija“
pristatymas. Paroda veiks kovo 4-31 d.

Užuojautos
Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...
Nuoširdžiai užjaučiame Janiną Navickienę, mirus
mylimai dukrai Astutei.
M. K. Čiurlionio g. 9 namo gyventojai

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda „Muziejaus
Aukso fondas. Dailė. Aliejinė tapyba“
Iki kovo 10 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37)
veiks Arvydo Kašausko personalinė paroda „Tapyba“
Iki kovo 16 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)
eksponuojama plakatų paroda „Čiurlionis svetur“

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

Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

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

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

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax 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

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojamsekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).
Kontaktinis tel. +370 654 22201
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2022.02.25 d.
Penktadienis
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 Stilius.
13:00 Čia mano sodas.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:40 Raganos medžioklė.
00:10 Agnes paplūdimiai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Beatos virtuvė.
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 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 „Farai“.
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“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Princesė ir varlius“.
21:20 „Juodoji pantera“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Juodoji pantera“.
00:15 „Esminis instinktas“.
02:50 „Elementaru“.
03:50 „Troliai Mumiai ir žiemos pasaka“.
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 Bruklino našlaičiai.
23:55 Priverstas žudyti.
01:50 Liūdna istorija.
03:30 Vieša paslaptis.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.
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 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 „Kaip naciai pralaimėjo karą”.
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 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Greitojo reagavimo būrys
(S.W.A.T.).
23:50 Niekada nepasiduok 2.
01:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.

2022.02.26 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa.
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Džimas Saga ir mašinistas Lukas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Primatai.
12:45 Ledo žemė.
13:35 Stulbinami protai.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
22:50 Nereikšmingos laimės akimirkos.
00:25 Raganos medžioklė.
01:50 Primatai.
02:45 Ledo žemė.
03:35 Euromaxx.
04:05 Stulbinami protai.
06:00 „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 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“.
12:00 „Besikeičianti planeta“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Besikeičianti planeta“.
13:05 „Princesė gulbė. Šiandien piratė!“.
14:50 „Džonsonų atostogos“.
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 „Katvės karalienė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Katvės karalienė“.
00:00 „Nuodėminga aistra“.
02:05 „Švytėjimas“.
04:00 „Šanchajaus darbelis“.
06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:05 „Žvėrelių būrys“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 „Ponas Magu“.
09:35 „Ogis ir tarakonai“.
09:45 Balerina.
11:35 Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga.
13:15 Staiga trisdešimties.
15:15 „Ponas Bynas“.
15:50 Mergina iš Džersio.

17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Madagaskaras 3.
21:20 Pasodinsiu savo EKS.
23:35 Nindzė žudikas.
01:30 Bruklino našlaičiai.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Joana
Bilevičiūtė-Narutavičienė“.
08.30 Eko virusas.
09.30 Misija: laukinė gamta.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Vilniaus Babilonas“.
11.00 Grupės “Jonis” koncertas.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas“.
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.“
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos miestai.
04.20 Misija: laukinė gamta.
05.10 Bušido ringas.
05.35 Vantos lapas.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Kova už būvį“.
12:20 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
13:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
14:30 „Pragaro virtuvė“.
15:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:35 Vagis policininkas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Taiklus šūvis.
00:05 Panikos kambarys.
02:20 Greitojo reagavimo būrys.

2022.02.27 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 Gamtininko užrašai.
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 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis.
21:55 Agata ir tiesa apie žmogžudystę.
23:30 Fickaraldas.
02:05 Nereikšmingos laimės akimirkos.
03:35 Septyni pasauliai, viena planeta.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Besikeičianti planeta“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Besikeičianti planeta“.
13:10 „Mija ir baltasis liūtas“.

15:20 „Nuleist periskopą!“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva – Bosnija ir Hercegovina.
21:30 „Parkeris“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Parkeris“.
00:05 „Juodoji pantera“.
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 „Ponas Magu“.
09:30 Didysis kačių pabėgimas.
11:15 Kosminis krepšinis.
13:00 Laukiniai laukiniai vakarai.
15:10 Jis sako „Taip!“.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:35 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal.
00:00 Kerštas.
02:10 Pasodinsiu savo EKS.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Bušido ringas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Misija: laukinė gamta.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Partizanų keliais.
11.00 Arvydo Vilčinsko koncertas.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas“.
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“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“.
04.20 Misija: laukinė gamta.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Baltijos galiūnų čempionatas. Kražiai.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
III-iasis etapas.
10:05 „Kova už būvį“.
12:25 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
13:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
14:35 „Pragaro virtuvė“.
15:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:40 Medalionas.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:40 „Narkotikų prekeiviai“

2022.02.28 d.
Pirmadienis
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 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Mūsų gyvūnai.
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.
04:05 Savaitė.
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 „Svajonių sodai“.
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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Juodas vanduo“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Juodas vanduo“.
00:45 „Bulis“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Įrodytas nekaltumas“.
03:45 „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.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Prezidento medžioklė.
00:15 „Snaiperis“.
01:15 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal.
03:30 „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“.
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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 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo.
23:20 „Juodasis sąrašas“.
00:20 „Kondoras“.
01:30 „Narkotikų prekeiviai“.
02:35 „Atsarginis prezidentas“.

2022.03.01 d.
Antradienis
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 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
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 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
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“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Spartanas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Spartanas“.
00:45 „Bulis“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Įrodytas nekaltumas“.
03:45 „Ekstrasensų mūšis“.
05:15 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
09:55 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:15 „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.
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21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Smogiamoji jėga.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 Prezidento medžioklė.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas.“
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
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 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Kikboksininkas.
23:05 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl
Los Andželo.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:15 „FTB“.

2022.03.02 d.
Trečiadienis
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 Mano geriausias draugas.
12:30 Istorijos perimetrai.
13:30 Gyvenk kaip galima švariau.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 Išdavikas.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
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 „Alpinistas“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Alpinistas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Alpinistas“.
00:55 „Bulis“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Įrodytas nekaltumas“.
03:55 „Ekstrasensų mūšis“.
05:25 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
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. Giedriaus ir Džiugo šou.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Pasaulių karas.
00:50 „Paskutinis laivas“.
01:45 Smogiamoji jėga.
03:25 „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 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
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 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Čempionas 3. Išpirkimas.
23:05 Kikboksininkas.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:30 „FTB“.

2022.03.03 d.
Ketvirtadienis
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 Gamtininko užrašai.
12:30 Nacionalinė ekspedicija.
13:30 Čia mano sodas.
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 Vartotojų kontrolė.
20:30 Eurolyga per LRT.
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Berlyno „Alba“–Kauno „Žalgiris“.
23:00 Išdavikas.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Jonas Mekas. Rašytojas, poetas.
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 7 Kauno dienos.
04:05 Klauskite daktaro.
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 „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“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Iš mirties“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Iš mirties“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Įrodytas nekaltumas“.
03:30 „Ekstrasensų mūšis“.
05:05 „Moderni šeima“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou.
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 Apalūza.
00:50 „Paskutinis laivas“.
01:45 Pasaulių karas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija.
05:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais.
07.00 „Gyvi“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas.“
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
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 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Paskutinė tvirtovė.
23:45 Čempionas 3. Išpirkimas.
01:45 „Tie, kurie žudo“.
02:40 „FTB“.

14

Savaitraščio Nr. 343

2022 m. vasario 24 d.

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

UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

BALDAI IŠ VOKIETIJOS
Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 10.00 val.- 17.30 val.;
VI: 10.00 val.- 15.00 val.
Sekmadienį nedirbame
Tel. 8 647 88559

VIZOS
(vienkartinės ir
daugkartinės)
į Baltarusiją
gydymo tikslais.

8 673 88383
info@drusva.lt

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

Brangiai perka senus
gintaro karolius,
gabalus, sages,
pakabukus.
Tel. 8 674 61 640

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

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

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
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

Transporto įmonei
reikalingi tolimųjų
reisų vairuotojai .
Reisai savaitiniai:
Lietuva-OlandijaBelgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385

Kasame šulinius, valome, giliname, darome
šulinių apdailą. Tel. 8 622 73703

Skandinaviško
kapitalo investuotojas
geriausiomis kainomis
superka miškus! Taip
pat superkami ir kitos
paskirties žemės
sklypai!
Tel. +37060986656

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas
Miesto centre, Taikos g. parduoda
butą, yra balkonas, 53 kv. m, kaina – 60 000 Eur arba keičia į butą
Vilniuje. Tel. 8 616 48116
Skubiai parduodamas 72 kv. m
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
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio rekonstrukcijos projektu Paparčio
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina
– 9700 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduoda 2, 55 ha žemės ūkio
paskirties sklypą Vilkininkų kaime (apie 3 km nuo Leipalingio),
150 metrų iki 2 ežeriukų. Kaina –
13 000 Eur. Tel. 8 617 62483
Parduodamas 0, 0597 ha sodo
sklypas, su pamatu namo statybai, paruoštas namo projektas. Paparčio 7-oji g. 9 Viečiūnai. Atvesta elektra. Dėl
daugiau informacijos skambinkite
tel. 8 622 15862
22 arų namų valdos sklypas Viečiūnuose, komunikacijos, puikus
privažiavimas. Tel. 8 624 69222

Perka nekilnojamą turtą
Perka sodybą ar sodą (40 km
aplink Druskininkus). Kaina iki 50
000 Eur. Tel. 8 682 40545
Perka garažą Druskininkuose,
tinka visos garažų bendrijos.
Tel. +370 699 43002
Ieškomas pirkti sodas šalia Druskininkų ir garažas Baltašiškėje.
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156
Nupirkčiau butą Druskininkų
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė nesvarbi. Gali būti apleistas, be remonto. Tel. 8 609 86656
Perka garažą, vieta nėra svarbi.
Siūlyti
įvairius
variantus.
Tel. 8 606 59756

Nuoma

Išnuomojamas dviejų kambarių
butas Merkinės gatvėje ilgam laikui. Tel. 8 615 43483
Išnuomojamas pagerinto tipo
bendrabučio kambarys, Gardino
g. Nuomos kaina – 80 Eur/mėn.
ir komunaliniai patarnavimai.
Tel. 8 606 13434
Išnuomojamas butas M. K. Čiurlionio g. ilgam laikui su baldais,
buitine technika. Tel. 8 687 53826
Išnuomojamas garažas Neravuose. Tel. 8 616 23682
Išnuomojamas dviejų kambarių
butas Merkinės gatvėje. Ilgam laikui. Tel. 8 615 43483

Įvairūs daiktai
Dideli odiniai foto albumai, tautinės proginės juostos, „Jiesios“
molio dirbiniai, molinės statulėlės,
melchioriniai stalo įrankiai, sidabrinės taurelės, sidabriniai vyriški
žiedai, gintaro gabaliukų paveikslai, 2 knygos „Anastasija“ tomai.
Tel. 8 682 08399
Parduodu gintarinius papuošalus.
Tel. 8 615 34634
Parduoda naudotą dvigulę lovą su
čiužiniu (1,60 x 2 m) – 70 Eur ir
kosmetinį staliuką su veidrodžiu –
30 Eur. Tel. 8 651 11713
TV priedėliai „TV STAR T7100“ ir
„TV STAR T1010p“ – po 17 Eur,
TV sieninis laikiklis – 4 Eur, kineskopinių TV priedėlių „TV STAR
T910“ IT „TV STAR 7100“ pulteliai nuo 4 Eur, kineskopinių TV
„Panasonic“, „Samsung“, „LG“,
„Philips“ distanciniai pulteliai nuo
3 Eur, „Scart“ laidai – nuo 2 Eur,
šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. Vaikiškas maniežas – 25 Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur, seno
modelio „Nokia“ įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur, vaikiški žieminiai
batai, 34 dydis, kaina – 12 Eur.
Tel. 8 686 43600

kaina – 35 Eur, naujos, nenaudotos, elektroninės, asmeninės
(iki 180 kg) svarstyklės „Omron
HN-288“(Japonija), garantija – 24
mėn., kaina – 35 Eur, naudotas
garinis lygintuvas „Cleanmaxx P“,
kaina – 15 Eur. Tel. 8 61229462
Elektrinė siuvimo mašina „Singer“ (brazilų gamybos), dveji moteriški kailiniai, norvegiškas dviratis, rusiška sulankstoma lovelė,
pakabinami šviestuvai. Tel. 8 630
87652
Parduodamas geros būklės svetainės baldų komplektas: 3 ir 2
sėdimų vietų, išskleidžiamos sofos, fotelis, pufas. Kaina – 230
Eur. Dovanojamas prie komplekto derantis staliukas ir kilimas.
Tel. 8 600 17582

Perka įvairius daiktus

Reikalinga

Parduodamas „Volkswagen Polo“,
2001 m., variklis – 1, 4 l, dyzelis,
TA iki 2023-06. Kaina – 600 Eur.
Tel. 8 605 03875

Reikalingas žmogus, galintis ir
turintis licenciją nupjauti sodyboje, netoli pastatų, sausą pušį.
Tel. 8 618 51616

Žemės ūkio produkcija
Parduodu: bulves, ž. kviečius, ru-

Rasta

gius, avižas, avižų-vikių mišinį ir
šieną rulonais. Tel. 8 699 18639
Parduodu

valytus:

vasarinius

kviečius, avižas, vikius, traiškytus

Netoli
to“

„Dangaus

rastos

belaidės

skliauausinės.

Tel. 8 600 25474

kviečius. Tel. 8 616 11588

Dovanoja
Gyvūnai

Dovanojamas 15 l kačiukų krai-

Veislynas Lazdijuose parduoda
3 rotveilerių kalytes ir 1 australų

kas. Tel. 8 615 34634

aviganių patinėlį – 3 mėn. am-

Dovanoja naudotą 80 litrų boilerį.

žiaus, kilmės dokumentai, čipuoti,

Pasiimti patiems. Skambinti nuo

skiepyti. Tel. 8 601 50465

18 val. Tel. 8 610 60177

Brangiai perka senus eglutės
žaisliukus. Visus metus. Gali atvažiuoti į namus. Tel. 8 653 96521
Perka oro kompresorių ir kitus metalo apdirbimo įrankius.
Tel. 8 626 55953
Ieškau eglutės žaisliukų: snieguolių, senelių, girliandų, naujametinių atviručių, knygelių,
kaukių, įdomių naujametinių fotografijų. Domina tik senesni.
Tel.+370 670 65699
Ieškau pirkti armatūros, įvairių ilgių ir storių. Tel. 8 602 28830

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos malkos supjautos
kaladėmis: spygliuočio malka –
30 Eur, beržo, alksnio malkos –
35 Eur. Galime parduoti ir rąsteliais. Tel. 8 624 28806
Parduodame beržines, pušines, alksnines, ąžuolines kapotas malkas. Tel. 8 650 20402 ir
8 636 76029

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių
išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo
automobiliams vežti nuoma.
Tel. 8 628 75156

Transporto priemonės ir jų
dalys

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

Perku „UAZ“. Tel. +37062440661

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

„SUBARU Justy“ visureigis, 2008
m., rida – 129 000 km, TA IKI
2022-12, 1,3 l benzinas, 69 kW,
daug privalumų, visi varomi ratai
(4x4), iš Vokietijos. Motoroleris,
50 kub. cm, 2010 m., gera būklė,
iš Olandijos. Tel. 8 623 23430

Parduodama
beveik
nauja vaikiška lovelė su čiužiniu.
Tel. +37069839140

„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506

Puikios būklės, naudotas juostinis veidrodinis fotoaparatas
„Olympus iS-500“, japoniškas
objektyvas, originalus dėklas,

Apdaila ir plytelių
klijavimas.
Tel. 8 625 30304

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
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Per Lietuvos gimtadienį Druskininkų vandens
parke pramogavo ir Vasario 16-ąją gimę
trynukai iš Marijampolės

Įsimintiną dieną, Vasario 16 dieną, antrąjį gimtadienį šventusių trynukų iš Marijampolės
Herkaus, Ado ir Meidos tėveliai ta proga nusprendė mažuosius nudžiuginti smagiomis
pramogomis Druskininkų vandens parke. Tačiau žaviųjų trynukų mama Ramunė
Raguckienė, ko gero, nė nesitikėjo, kad jų šeima čia bus taip svetingai sutikta.
Druskininkų vandens parko administracija, sužinojusi, kad Lietuvos gimtadienio proga sulauks
būtent Vasario 16-ąją gimusių trynukų, nusprendė juos nudžiuginti ir surengti jiems šventę.
„Kasmet ant vandens parko bokšto iškeldami didžiausią plazdančią Lietuvos trispalvę
Druskininkuose, pažymime atkurtos Lietuvos gimtadienį. Šiemet šią progą paminėjome dar
įspūdingiau: susipažinome su prieš du metus pasakišką gyvenimo dovaną gavusia Raguckų
šeima, kurie mums parodė, kas yra tikrieji Lietuvos didvyriai ir patriotai. Tikrai ne taip dažnai
pasaulį išvysta trynukai, o juo labiau – tokią išskirtinę Lietuvai dieną. Todėl labai džiaugiamės,
sulaukę jų svečiuose būtent tada, kai Lietuva šventė gimtadienį.
Raguckai – labai nuoširdūs, tikri, mylintys ir vienas kitam padedantys prižiūrėti vaikus tėvai.
Gražu buvo žiūrėti į tris jų atžalas, du vietoje nenustygstančius broliukus ir jų sesutę, pasipuošusius
gintaro karoliais! Tokios šeimos yra Lietuvos turtas, todėl centrui „Aqua“ garbė, kad jie atvyko pas
mus!“, – sakė Sveikatinimo ir poilsio centro „Aqua“ Marketingo ir pardavimų vadovė
Jūratė Vaitkevičiūtė.
„Esame labai maloniai nustebinti, sulaukę tokio išskirtinio Druskininkų vandens parko kolektyvo
dėmesio. Viskas taip netikėta, patyrėme tikrai daug įspūdžių. Visiems artimiesiems ir draugams
dabar pasakojame apie Vandens parke praleistą laiką“, – pasakojo mažųjų trynukų mama.
Moteris pasakojo, kad su trynukais išsiruošti pramogauti nėra taip paprasta – reikia talkos
vaikučiams sužiūrėti: „Šįkart buvome keturiese – mes su vyru, močiutė ir teta. Tiek rankų jau
užteko. Dvejų metukų sulaukę trynukai labai guvūs ir vikrūs – tik spėk juos gaudyti. Laimė, bent
vyras šįkart turėjo galimybę keliskart nuo kalnelių nusileisti“.
Vyriausias Raguckų sūnus Martynas šįkart Druskininkų vandens parke trynukams surengtoje
gimtadienio šventėje nedalyvavo – jis antro kurso studentas, laiką skiria mokslams ir darbui. Bet
mama sako, kad, trynukams gimus, tikrai daug pagalbos sulaukė ir iš savo vyresnėlio. Dabar
namuose savo du sūnelius ir dukrytę prižiūri pati Ramunė. Sako, neblogai susitvarko ir viena, nes
vyras dirba. Ir tik tada, kai reikia kur nors išvykti, šeima jau prašo močiučių pagalbos.
„Žinoma, kartais pavargstu, bet laimė auginti guvius trynukus atperka vargą“, – įsitikinusi trynukų
mama.
Šeima pramogavo keturias valandas, per kurias mažyliai ne tik džiaugėsi
vandens pramogomis, bet ir ragavo specialiai jiems iškepto gimtadienio torto.
„Niekaip negalėjome vaikų ištraukti iš vandens – taip smagu jiems buvo vaikų
erdvėje. Pats aktyviausias Druskininkų vandens parke buvo mūsų Herkus,
kuris šiaip labiausiai bijo vandens, daugiausia vargo būna būtent jį maudant.
O vandens parko erdvėse jo nebuvo galima pažinti – taip jis džiaugėsi
vandeniu. Teks, matyt, atvažiuoti dažniau“, – įspūdžiais dalijosi žaviojo
trejetuko mama R. Raguckienė.
Vandens parko atstovai prižadėjo, kad lauks Raguckų šeimynos ir kitąmet,
trečiojo jų ir Lietuvos 105-ojo gimtadienio proga.
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Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija
neatsako. Perspausdinti bet kokią
informaciją galima, tik gavus „Mano
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

