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DRUSKININKIEČIŲ VARDU REIŠKIU SOLIDARUMĄ UKRAINAI

Reaguojant į pradėtą, protu
nesuvokiamą agresiją prieš
taikią Ukrainą ir jos žmones,
Druskininkų
savivaldybės
bendruomenės vardu reiškiu
solidarumą ir paramą ukrainiečių bendruomenei ir šalies suverenitetui.

Vienareikšmiškai ir kategoriškai smerkiame brutalius karinius veiksmus.
Stebime situaciją, tariamės su
mūsų kurorto institucijomis, kokią pagalbą – medicininę, apgyvendinimo ir kt. – galėtume
suteikti ir sąjungininkų kariuomenei, ir Ukrainos žmonėms,
jei to prireiks.
Lietuvoje įvedama Nepaprastoji padėtis – Prezidentas jau
pasirašė dekretą, kurį Seimas
svarstys 17 val.
Pasienio savivaldybėse didinamas kariuomenės skaičius.
Kariuomenės prašymu mūsų
savivaldybėje suteikėme patalpas karių apgyvendinimui. Todėl nenustebkite, jei gatvėse
matysite daugiau pareigūnų ar
kariškių – tai dėl mūsų visų sau-

gumo.
Ačiū visiems druskininkiečiams, kurie jau suskubote siūlyti savo pagalbą ukrainiečiams.
Norintys prisidėti prie pagalbos Ukrainos žmonėms prireikus laikinai apgyvendinti, galite registruotis el.paštu info@
druskininkai.lt arba telefonais
(8313) 51 233; (8313) 55355.
Šio ciniško ir beprasmiško smurto prieš taikius Ukrainos žmones akivaizdoje kviečiu
druskininkiečius išlikti vieningais ir susitelkusiais.
Tikiu ir tikiuosi, kad bendromis
visų pasaulio valstybių pastangomis karo veiksmai bus nutraukti ir pavyks išsaugoti žmonių gyvybes.
#KartuUžDruskininkus
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Druskininkai nutraukė
bendradarbiavimą su Rusijos
miestais-partneriais

Druskininkų savivaldybė
reiškia palaikymą Ukrainai

Prie Savivaldybės iškelta Ukrainos vėliava

Rusijos Dzeržinsko, Sankt Peterburgo ir Baltarusijos Gardino miestams išsiųsti oficialūs raštai apie bendradarbiavimo nutraukimą.

Penktadienį, vasario 25 dieną, reaguodamas į esamą situaciją Ukrainoje dėl karinės
agresijos veiksmų prieš taikią Ukrainą, šalies suverenitetą ir jos žmones, viena-

reikšmiškai ir kategoriškai
smerkdamas brutalius karinius veiksmus, Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas pasirašė potvarkį, kuriuo inicijavo bendra-

darbiavimo nutraukimą su
Rusijos ir Baltarusijos miestais-partneriais.
Šiam potvarkiui pritarė ir Druskininkų savivaldybės Tarybos
dauguma.

Viečiūniškiai pagamino gausybę Ukrainos vėliavos spalvų malūnėlių

Druskininkų TVIC savo stenduose ukrainiečių kalba parašė:“ Šlovė Ukrainai!“ (Savivaldybės archyvo nuotr.)
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarta Lietuvoje įvesta
nepaprastoji padėtis ir įstaigų pasirengimas
teikti paslaugas gyventojams
prireiktų.
„Mūsų įstaigos yra apsirūpinusios jų darbui reikalingomis
rezervinėmis

priemonėmis:

medikamentais, biokuru, generatoriais. Šie rezervai dar bus
pildomi. Mums visiems šiomis
dienomis labai svarbu nepasimesti ir informacijos sraute,
nes ima plisti įvairios melagingos žinutės, kurių tikslas –
skleisti dezinformaciją ir paniką. Situaciją stebime. Žinoma,
ji nuolat keičiasi, bet prašau
druskininkiečių išlikti susitelkusiais, ramiais, vadovautis tik
patikimų informacinių šaltinių
teikiamomis žiniomis“ , – sakė
meras R. Malinauskas.
Ekstremalių situacijų komisiReaguojant į esamą situaciją Ukrainoje dėl karinės agresijos veiksmų ir Lietuvoje įvestą nepaprastąją padėtį, pentadienį buvo sušauktas
Druskininkų savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdis,(Savivaldybės archyvo nuotr.)

Reaguojant į esamą situaci-

ją Ukrainoje dėl karinės agre-

jos vadovė, savivaldybės admi-

nauskas ir mero pavaduotojas

darbas vyksta įprasta tvarka,

nistracijos direktorė Vilma Jur-

Linas Urmanavičius.

o jei situacija keistųsi, jie yra

gelevičienė

pasirengę užtikrinti būtinąsias

savivaldybė

paslaugas.

ja su Lietuvos kariuomene, pa-

informavo,

kad

bendradarbiau-

sijos veiksmų ir Lietuvoje

Pagrindinis posėdžio klau-

įvestą nepaprastąją padėtį,

simas – Lietuvoje įvesta ne-

pentadienį buvo sušauktas

paprastoji padėtis ir institucijų

Druskininkų savivaldybės me-

deda dėl karių apgyvendinimo,

Druskininkų

pasirengimas užtikrinti gyven-

ras Ričardas Malinauskas pa-

teikia gyventojams informaciją

tojams būtinąsias paslaugas.

žymėjo, kad šiuo metu Lietuvo-

apie Druskininkų savivaldybės

savivaldybės

Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriam pirmi-

Užkardos vadovas Andrius

je įvesta nepaprastoji padėtis

apylinkėse vykstančias karines

ninkauja savivaldybės admi-

Beloruškinas posėdžio daly-

įprasto bendruomenės gyveni-

pratybas.

nistracijos direktorė Vilma

vius informavo, kad jokių neti-

mo ritmo nesutrikdys ir pasikei-

Jurgelevičienė, komisija su-

pinių indikacijų pasienyje nėra,

timų neturėtų būti.

daryta iš visų atsakingų ins-

pareigūnai dirba savo darbą.

„Komisijos posėdžio tikslas
yra ne kelti paniką bendruome-

V.Jurgelevičienė: „Komisijos posėdžio
tikslas yra ne kelti paniką bendruomenėje,
o užtikrinti, kad mūsų institucijų darbas
vyktų sklandžiai“. (Savivaldybės archyvo
nuotr.)

kad apie tai žinotų mūsų savivaldybės gyventojai“, – sakė V.
Jurgelevičienė.
Prie Druskininkų savivaldybės Ekstremalių situacijų posėdžio prisijungė ir Labdaros
ir paramos fondo „Maisto bankas“ atstovė, kuri informavo,
kad fondas, esant poreikiui, yra
pasirengęs teikti pagalbą į Lietuvą iš Ukrainos atvykusiems
žmonėms maisto daviniais.
Primename, kad jeigu norite

Meras taip pat informavo, kad

nėje, o užtikrinti, kad mūsų ins-

prisidėti prie pagalbos Ukrai-

Druskininkų ligoninės, poli-

Druskininkų savivaldybė kuror-

titucijų darbas vyktų sklandžiai,

nos žmonėms prireikus laikinai

klinikos, vandentiekio, šilumos

to įstaigoms išsiųs prašymą in-

kad jos visos pagal savo darbo

apgyvendinti, galite registruo-

Svarbiame posėdyje taip pat

tinklų, priešgaisrinės gelbėjimo

formuoti, kokiomis formomis

specifiką būtų pasirengusios

tis el.paštu info@druskininkai.lt

dalyvavo Druskininkų savival-

tarnybos ir kitų institucijų vado-

jos galėtų prisidėti prie pagal-

teikti žmonėms būtinąsias pas-

arba telefonais (8313) 51 233;

dybės meras Ričardas Mali-

vai informavo, kad šiuo metu

bos Ukrainos žmonėms, jei to

laugas bet kokioje situacijoje ir

(8313) 55355.

titucijų atstovų ir administracijos specialistų.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkiečiai tiesia pagalbos ranką
laisvę ginančiai Ukrainai

Kaip perkūnas iš giedro
dangaus trenkusi žinia, kad
Rusija užpuolė Ukrainą, pakeitė visų mūsų gyvenimą ir
privertė kitaip vertinti aplink
mus esantį pasaulį – labiau
rūpintis ne savo problemomis, bet visomis išgalėmis
palaikyti savo laisvę ginančią
didvyrišką Ukrainą.
Tik prasidėjus Rusijos puolimui, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas kreipėsi į visus
druskininkiečius, o kurorto
vadovybė ėmėsi koordinuoti pagalbos Ukrainai procesą.
Sudarė Darbo grupę
Savivaldybės vadovai organizavo pasitarimą su specialistais
ir įstaigų atstovais, kuriame aptarė pagalbos ir būtiniausių paslaugų suteikimą nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms.
Visi Ukrainos piliečiai, atvykę į
Lietuvą šiuo metu nukreipiami į
Alytaus registracijos centrą, kuriame žmonės bus apgyvendinti
iki 72 val., čia bus vykdomos mi-

gracijos procedūros ir paskirstymas į laikino apgyvendinimo
vietas, kurios bus visoje Lietuvoje, įskaitant ir Druskininkus.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė sudarė darbo grupę, kuri koordinuos visus
su ukrainiečių apgyvendinimu
Druskininkuose susijusius klausimus.
V.Jurgelevičienė
pažymėjo,
kad šiuo metu jau daugiau kaip
30 druskininkiečių yra išreiškę norą padėti dėl apgyvendinimo ar pavežėjimo ir šis skaičius
auga, žmonės siūlo pagalbą
drabužiais, daiktais.
„Vertiname ir dėkojame visiems, kurie nori padėti. Druskininkai nuoširdžiai solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis, dar
renkame informaciją, kaip prie
pagalbos galėtų prisidėti įstaigos ir verslas. Su savivaldybės
specialistais aptarėme kokių socialinių, švietimo srities paslaugų gali reikėti į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams ir kaip mes
Druskininkuose galėsime jas
suteikti“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Susitikimuose taip pat akcentuota, kad visiems labai svarbu
nepasimesti informacijos sraute, nes ima plisti įvairios melagingos žinutės, kurių tikslas –
skleisti dezinformaciją ir paniką.
Todėl būtina vadovautis tik patikimais žiniasklaidos šaltiniais.
Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.druskininkusavi-

valdybe.lt yra sukurta speciali
skiltis „Dėl pagalbos Ukrainai“,
kur gyventojai ras visą informaciją ir svarbiausius kontaktus.

„Tai labai blogai, vienareikšmiškai. Šiandien paskambinome sanatorinės mokyklos „Saulutė“ direktorei ir sutarėme, kad,
kai tik bus atvežti mokiniai iš
Ukrainos, kuriems reikės pagalbos, padėsime – ir aš, ir mano
mama. Kadangi esame pedagogės, esam pasiryžusios gelbėti
Ukrainos vaikus. Visi mes galime padėti ukrainiečiams malda,
kantrybe, nesukelti riaušių tarp
rusakalbių Lietuvoje, nes, manome, jie tikrai prie to neprisideda ir nėra dėl šių įvykių kalti.
Svarbu demonstruoti vienybę,
susikaupimą, ir, aišku, teikti pagalbą visokeriopai – finansiškai,
daiktais, patalyne, drabužiais.
Ruošiame siuntą ir mes – šiltus drabužius. Kiekvieną dieną
su vaikais kalbame, kad svarbu
išlaikyti ramybę, bet tuo pačiu ir
padedame suprasti, kas vyksta,
kadangi jie to dar nėra matę, o
mes žinome, kaip vyksta karas,
nes mūsų tėvai kovojo, mes žinome kokios pasekmės ir kaip
tai yra sunku. Žiauru, kad tokie
dalykai vyksta 21-ame amžiuje“.
Nijolė:

„Invaziją į Ukrainą vertinu neigiamai. Humanitarinę pagalbą
jiems jau skyrė, ginklus, bendrą
palaikymą. Kas kuo gali, tas tuo
palaiko. Morališkai palaikome ir
mes, jaudinamės, stebime visus
įvykius. Tikrai norisi, kad viskas
būtų gerai. Tai kas vyksta, yra
baisu, gaila žmonių“.
Ilona:

Gausybė
druskininkiečių
siūlo pagalbą
Druskininkų savivaldybei paskelbus kvietimą druskininkiečiams ir kurorto įstaigoms registruotis pagalbos teikimui
ukrainiečiams, buvo sulaukta
gausybės pasiūlymų.
Šešiolika druskininkiečių pareiškė, jog yra pasirengę savo
turimose patalpose apgyvendinti pabėgelių iš Ukrainos šeimas.
Svečių namai „Aistė“ ir „Galia“
pasirengę priimti apie 70 pabėgėlių, VšĮ „Dainava“ galės apgyvendinti iki 90 ukrainiečių,
„Mineraliniai apartamentai“ priims 25 asmenis. Apgyvendinimo paslaugas pasirengė suteikti „AQUA“, „Regina“, sanatorija
„Belorus“ ir kitos įstaigos.
Trys druskininkiečiai pasiūlė pavežėjimo paslaugas, bendrovė „Funkcinio judėjimo centras“ siūlo pabėgėliams suteikti
pirminę psichologinę pagalbą,
„Eglės sanatorija“ sutinka priimti
reabilitacijai 150 Ukrainos karių,
„Init“ siūlo pabėgėliams nemokamą interneto ryšį, o „Draugystės“ sanatorija priims reabilitacijai 70 sužeistųjų.
Sanatorijos „Belorus“ rinkodaros vadovė Elena Ramanauskienė teigė, jog sanatorijos
personalas smerkia Rusijos in-

vaziją į Ukrainą ir nori padėti į
Lietuvą atvykstančioms ukrainiečių šeimoms.
„Mes planuojame priimti 60
asmenų – mamas su vaikučiais,
taip esame paruošę 80 vietų organizuotoms vaikų grupėms iš
Ukrainos vaikų namų. Dėl apgyvendinimo į mus jau kreipėsi
dvi šeimos iš Ukrainos. Dabar
jos Alytuje tvarkosi dokumentus. Viena šeima atvyko antradienį, kita – vakar“, – sakė
E.Ramanauskienė.
„Draugystės“ sanatorija, susiderinus su Sveikatos apsaugos
ministerija, pas save priims 70
sužeistų Ukrainos karių.
Sanatorijos direktoriaus pavaduotojas medicinai Virmantas
Rinkevičius teigė, jog kariams
yra paruoštas vienas sanatorijos korpusas.
„Pagal suderinimą su Sveikatos apsaugos ministerija, pas
mus atvyks tie kariai, kuriems
jau bus suteiktos gydymo paslaugos. Pas mus jie atvyks
priežiūrai ir medicininei reabilitacijai. Kariams bus skirtas maitinimas ir pilna priežiūra, reabilitacija“, – sakė V.Rinkevičius.
Pabėgėlių vaikams parengtos klasės.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė teigė, kad
į Druskininkus atvykusiems
ukrainiečiams reikės įvairios
pagalbos ir kartu su Socialinių

paslaugų centru, kitomis įstaigomis ruošiasi ją suteikti.
„Mūsų turimomis žiniomis,
šiuo metu į Druskininkus pas giminaičius yra atvykę du 9 ir 13
metų vaikai iš Ukrainos. Jų tėvai
liko Ukrainoje – mama karininkė, tėtis taip pat dalyvauja kare.
Nuo Lietuvos-Lenkijos sienos
juos pasiėmė giminaitė. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos specialistai
tvarko dokumentus, kad vaikai
galėtų likti Lietuvoje globojami
juos priėmusių giminaičių, galėtų įsitraukti į ugdymo procesą.
Daugiau informacijos, kad į
Druskininkus būtų atvykę žmonės iš karo zonos Ukrainoje, kol
kas neturime. “
Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown informavo, kad artimiausiu metu bus parengtas
savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl vaikų paskyrimo į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklą, kurios vadovai
apie situaciją jau yra informuoti
ir atlieka reikalingus organizacinius darbus.
„Esame tikri, kad visa mokyklos bendruomenė ne tik draugiškai priims naujus klasiokus,
bet ir suteiks visą reikalingą
pagalbą, kad jie jaustųsi saugūs bei kuo greičiau adaptuotųsi naujoje aplinkoje“, – sakė D.
Brown.

Druskininkiečiai smerkia Rusijos invaziją
ir pasirengę padėti ukrainiečiams

Dėl
vykstančio
Rusijos
karo Ukrainoje neabejingi
ir paprasti druskininkiečiai.
„Mano Druskininkai“ apie
karą Ukrainoje ir mūsų pagalbą broliams ukrainiečiams
kalbina kurorto gatvėse sutiktus druskininkiečius.
Jiems
pateikėme
tokius klausimus: „Kaip vertinate Ukrainoje vykstančius įvykius? Kaip manote,
kuo kiekvienas iš mūsų gali
prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams?“
Rasa:

„Kaip galima karą vertinti? Juk
tai karas. Užgrobimas. Okupacija. Turime jiems padėti kaip
tik galime, aš pati eičiau savanoriauti, galima prisidėti ir finansiškai. Visgi, svarbu savanoriauti, kai ukrainiečiai atvyks
pas mus.
Janina ir Aušra:

ir, manau, kad jie tikrai atsilaikys. Net graudinuosi dėl to. Žinau, kad Druskininkai greičiausiai sulauks vaikų, kurie ateis į
ikimokyklines įstaigas, ko gero,
jiems reikės mūsų pagalbos. Ir
žinoma, mes priimsim juos, padėsime. Iš tikrųjų sunku apie tai
kalbėti ir kiekvieną kartą pagalvoju, kad ir su mumis taip gali
atsitikti. Lietuva tikrai labai daug
prisideda ir kiekvienas iš mūsų
šidryje palaikome Ukrainą, ir
kiek galime, prisidedame finansiškai“.
Dovilė:

„Tikrai labai skaudu, nes norisi
taikos, ramybės, kad visi gyventų draugiškai. Reikia prisidėti
viskuo, ko reikia ukrainiečiams
– daiktais, rūbais, bet net ir moralinis palaikymas yra reikšmingas. Labai sunku kalbėti“.
Rūta:

„Į visą situaciją reagavau labai
skaudžiai, nes turime artimųjų ir
pažįstamų ukrainiečių. Tie žmonės yra tikrai labai ištvermingi

„Labai liūdna, nusivyliau V.
Putinu. Man ir ukrainiečiai, ir rusai yra broliai, o kai kariauja broliai, man yra labai skaudu. Vertinu situaciją labai neigiamai.
Kol kas galime Ukrainai padėti
teikdami humanitarinę pagalbą
ir juos moraliai palaikydami bei
taikyti sankcijas Rusijai“.

Parengė Laimutis Genys

Justinas:

„Karas nėra gerai, todėl vertinu situaciją neigiamai. Yra kitų
būdų išspręsti problemas. Baisu ir dėl kitų žmonių, ir dėl to,
kas gali laukti Lietuvos. Padėti
galima siunčiant daiktus, aukojant pinigus, taip pat žinau, kad
Lietuva siunčia medikus“.
Marijus:

„Aš armijoj tarnavęs, todėl
puikiai suprantu, kas ten šiuo
metu vyksta. Kažkoks nešvarus
puolimas, be jokio pranešimo.
O ir šalia mūsų, prie pat sienos,
priešas. Kol kas geriausia teikti
humanitarinę pagalbą ir padėti
ginklais“.
Kalbino Gabrielė
Marcinkevičiūtė
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Šauliai pasitinka pabėgėlius
pasienio punktuose

R.Šerpatauskas: „Užsimerkime, pagalvokime, susikeiskime su ukrainiečiais vietomis“. (
Nuotr. Iš MD archyvo)

Ramūnas Šerpatauskas, Karininko A. Juozapavičiaus
šaulių 1-osios rinktinės Giedriaus Matulionio 3-iosios
kuopos vadas:
„Šîuo metu stebime Šaulių sąjungos narių didėjimo procesą,
didžiuosiuose miestuose šimtais žmonių panoro įstotį į Šaulių sąjungą, Druskininkuose didelio antplūdžio nėra, tačiau
jau 12 žmonių panoro papildyti
mūsų gretas. Tai – buvę pareigūnai, kiti pilietiški žmonės, ku-

rie jungiasi.
Mes vykdome pasienio patruliavimą, kartu su pasieniečiais
saugome valstybės sieną. Nuo
praėjusios savaitės šauliai buvo
dislokuoti Lazdijuose ir Kalvarijoje, pasienio praėjimo punktuose, kur pasitinka visus karo
pabėgėlius iš Ukrainos ir juos
nukreipinėja į Alytų, kur šiuo
metu yra vienintelis karo pabėgelių registracijos centras.
Pas mus yra norinčiųjų vykti kovoti į Ukrainą, sulaukiau

daug skambučių iš žmonių, kurie turi neblogą karinį pasirengimą. Tenka šiek tiek juos nuraminti, pasakyti, kad viskas turi
būti daroma legaliai, suderinus
su Ukrainos ambasada Lietuvoje. Yra nurodyta, kokie dokumentai turi būti pateikti, jie turi
būti išversti į ukrainiečių kalbą,
toliau jie būna perduodami Karo
komplektavimo tarnybai Ukrainoje, ir tik tada jie bus priimami į
Ukrainos ginkluotąsias pajėgas,
apmokyti ir t.t. Vykstant nelegaliai kariauti, yra pavojus vykstančiųjų saugumui, jie gali būti
palaikyti diversantais, net nukauti. Reikia viską pasverti, nusiraminti ir priimti visus sprendimus.
Mano pagrindinė žinutė, kad
druskininkiečiai gerai pagalvotų
apie tas vietas, kur jie galėtų priimti pabėgelius iš Ukrainos. Atvykstantieji iš Ukrainos yra daugiausia moterys ir vaikai, nes
beveik visi vyrai yra pašaukti
ginti tėvynės. Manau, kad mes
galime visi susispausti ir priimti pas save tuos žmones. Šiandien nereikia galvoti apie kažkokius savo patogumus, galima
mėnesį pasispausti, kol žmonės iš Ukrainos atsigaus po
šoko, kol jie pradės ieškotis darbo. Ukrainiečiai važiuoja gyventi ne iš pašalpų, jie bandys ieškotis darbo, jie greitai išmoks
lietuvių kalbą, jie dirbs ir ieškos
būdų, kaip čia pragyenti, o pasibaigus karui, sugrįš namo, nes
ten yra jų tėvynė. Kiekvienas
pagalvokime, kaip būtų su mumis, jei, neduok Dieve, reiktų atsidurti jų situacijoje. Užsimerkime, pagalvokime, susikeiskime
su jais vietomis“.

Savanoriai vykdo įprastas užduotis

K.Valenta: „ Visas mūsų pasirengimas nukreiptas į šalies gynybą“. ( Dianos Sinkevičiūtės
nuotr.)

Kapitonas Kęstutis Valenta,
Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Dainavos apygardos

1-osios rinktinės 109-osios
kuopos vadas:
„Šiuo laikotarpiu karių sava-

norių skaičius proporcingai didėja visoje Lietuvoje, dabar yra
išlikusios tos pačios priėmimo
procedūros, tikriname kiekvieną būsimą karį, jo sveikatą, šiuo
laikotarpiu pas mus niekas per
daug nepakito. Pas mus nesikreipė žmonių, norinčių vykti į
Ukrainą padėti ukrainiečių kariams.
Visa mūsų veikla išlikusi ta
pati. Kariai savanoriai kartu su
pasieniečiais vykdo taikos meto
užduotis – prie valstybės sienos užsiima nelegalių migrantų atgrasymu. Taip pat pas mus
vyksta parengimas, pagal metinį planą.
Nieko ypatinga, kas būtų susiję su dabartine situacija Ukrainoje, pas mus nevyksta. Sekame informaciją, viskam eame
pasiruošę, vykdome įprastas
užduotis ir taikos meto tarnybą.
Jokių iniciatyvų nesiimame,
esame karinė struktūra, visus
nurodymus gauname iš karinės
vadovybės.
Mes esame viskam pasiruošę,
išliekame budrūs, mums nieko
nėra netikėta. Visą laiką ruošiamės grėsmėms, kaip reaguoti į
įvairias situacijas. Visas mūsų
pasirengimas nukreiptas į mūsų
šalies gynybą“.

Padovanokime Ukrainos
žmonėms prasmingiausią
Lietuvos rotariečių dovaną
– išsaugotas bei išgelbėtas
žmonių gyvybes

Ukrainiečiai jau sulaukė Druskininkų rotariečių pagalbos ( Druskininkų Rotary nuotr.)

Druskininkų Rotary klubas
yra pasirašęs brolystės sutartį su Ukrainos Dnipro RK.
Su broliais ukrainiečiais palaikome glaudų ryšį, turime
padėti viskuo, ko tik reikia
mūsų broliams, kovojantiems
už savo laisvę ir už mus visus.
Klubas jau pervedė 1000 Eur
paramą, kurią Dnipro RK per
kelias dienas jau panaudojo
karščiausiuose Ukrainos taškuose.
Nuoširdžiai prašome Jūsų prisidėti. Renkame lėšas ir siunčiame jas broliams iš Dnipro
RK. Už paaukotus pinigus pirksime būtiniausias medicinines
priemones, tvarsliavą, vaistus sužeistiesiems, būtiniausius produktus vaikams. Mūsų
visų parama pasiekia to stokojančius Ukrainos žmones labai
operatyviai, per 1-2 dienas.
Jei pasikeis situacija ir paramos reikės labiau kitur, operatyviai ją nukreipsime, prisidėsime
prie Lietuvos Rotary Apygardos
organizuojamos paramos, prie
Druskininkų Lions moterų klubo vykdomos paramos akcijos
Ukrainos vaikų namams.
Kviečiame visus geros valios
žmones prisidėti. Kiekvienas
euras vertingas ir reikalingas,
pinigai bus panaudoti kuo greičiau ir tikslingiau.
Išnaudokime visus savo ryšius
bei galimybes, nes laikas nėra
mūsų sąjungininkas.

Tebūnie laisvė ir taika – tai, ko
mes visada siekiame ir tai, ką
mes labiausiai branginame, nes
patys laisvės ir taikos siekėme
ilgus metus.
Rekvizitai paramos pervedimui:
Druskininkų Rotary klubas
SWEDBANK
LT54 7300 0100 3419 3524
Paskirtis: parama UKRAINAI
Ačiū Jums už Jūsų gerumą!

ė
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Druskininkuose pelenais paleista karo šmėklą įkūnijusi Morė

Morės sudeginimas simbolizavo karo šmėklos sunaikinimą. (Roberto Kisieliaus nuotr.)

Užgavėnės – tradicinė lietuvių šventė, skirta atsisveikinti
su žiema ir pažadinti augmeniją. Druskininkuose Užgavėnės visada būna švenčiamos
išradingai, mūsų kurortas visoje Lietuvoje garsėja tuo,
kad visuomet per Užgavėnes
reaguoja į gyvenimo aktualijas. Tad ir praėjusį šeštadienį
Užgavėnių šventė Druskininkuose, planuota švęsti spalvotai, triukšmingai ir garsiai,
bet įgavo kitą atspalvį – Užgavėnės atšvęstos santūriai,
atsisakyta pramoginės renginio dalies – žaidimų, linksmybių ir koncerto. Nebuvo
nei Lašininio, nei Kanapinio
personažų įkūnijusių aktorių.
Prieš pat pagrindinio Užgavėnių renginio pradžią Pramogų aikštėje, prie Kultūros centro
pastato buvo iškelta Ukrainos
vėliava, suskambo ukrainiečių
kalba atliekamos dainos.
„Žiemos mums nebereikia
gąsdinti. Jokie mūsų tarškučiai,
barškučiai ar grėsmingos kaukės neišgąsdins jos taip, kaip
ją išgąsdino artilerijos pabūklai
taikioje ir draugiškoje Ukrainoje. Kita vertus, patys matot, žiema kapituliuoja beveik be kovos
ir užleidžia kelią pavasariui –
kad taip Rusijos kariai Ukrainoje imtų ir sudėtų ginklus ir leistų mums visiems džiaugsmingai
pasitikti pavasarį!“ – taip į žiūrovus kreipėsi Donatas Lazauskas, Druskininkų kultūros centro
darbuotojas, turėjęs įkūnyti Uslaną Kanapilkiną.

Kreipdamasis į gausiai susirinkusius žiūrovus ne tik Druskininkų kultūros centro, bet ir
visų druskininkiečių vardu, renginio vedėjas sakė: „Mūsų, kaip
ir viso pasaulio, mintys nukreiptos į Ukrainą. Todėl tikimės Jūsų
supratimo, kodėl pakeitėme Užgavėnių programą. Šiandien ne
laikas linksmintis, todėl atsisakėme pramoginės renginio dalies – žaidimų, linksmybių ir koncerto. Bet visa tai tikrai jūsų
lauks ramesnėje ateityje, kituose renginiuose.“
Žiūrovai buvo pakviesti pasivaikščioti po Vilniaus alėją, kur
vyko pirmoji pavasario mugė,
taip pat užsigavėti gardžiais ir
sočiais valgiais Pramogų aikštėje ar miesto kavinėse ir restoranuose. Startavusių vienintelių
Lietuvoje moremonų – žiemos
demoniūkščių, įgavusių agresyvaus demono pavidalą – gaudynių organizatorius druskininkietis Juozas Kazlauskas sakė,
kad šįkart buvo labai nelengva
parinkti tinkamas žaidimo užduotis, bet misiją komandos
įvykdė tikrai sėkmingai – išgaudė visas blogybes ir sumetė jas
į laužą.
Pramogų aikštėje liepsnojantį laužą apsupo žmonės, vieni
stabtelėję trumpam pokalbiui,
kiti susikaupę mintyse pasmerkė karo agresorius ir palinkėjo
stiprybės besikaunantiems už
savo laisvę ukrainiečiams.
Kai kurie druskininkiečiai į Užgavėnes atėjo nešini Ukrainos
vėliavėlėmis,kiti buvo apsirengę

Ukrainos vėliavų spalvų drabužiais, tuo parodydami solidarumą su kovojančia Ukraina.
„Kartu su More sudeginkime
skausmą, nerimą, abejones ir
didžiausias šių dienų pasaulio blogybes, vedančias į susinaikinimą ar netgi mirtį. Paleiskim pelenais grėsmingą karo
šmėklą, sustiprinkim savo sielas ir visi kartu padarykime viską, kad laimėtume dar vieną gyvenimo ratą po Saule – sau ir
mūsų broliams, sesėms ir draugams Ukrainoje,“ – kvietė renginio vedėjas.
Kalbinti šventės dalyviai pripažino, jog jie nesitikėjo triukšmingų ir linksmų Užgavėnių.
„Į Užgavėnes su šeima važiuojame jau kelerius metus, visada
čia būna įdomu. Pernai dėl pandemijos šventės Druskininkuose nebuvo, todėl šiemet skubėjome į Druskininkus. Linksmybių
nebuvo, jų ir negalėjo būti, kai
tokios baisybės vyksta Ukrainoje. Būtų amoralu, jei mes šoktume ir dainuotume, kai tuo metu
Ukrainoje žūsta žmonės, šimtai
tūkstančių priversti palikti savo
tėvynę. Tikiu, kad kitais metais
ir mes, ir ukrainiečiai busime
linksmesni ir galės kartu švęsti gyvenimą“, –„Mano Druskininkams“ sakė Jolita Pileckienė iš
Veisiejų.
Šeštadienį žiema Druskininkuose kapituliavo. Reikia tikėtis, kad netrukus galią praras ir
agresoriai.

Druskininkiečiai Užgavėnes šventė santūriai. ( Roberto Kisieliaus nuotr.)
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„Mokytojo kelias“ – pagalba mokytojui
ir tėvams
lyginę galimybę mokytis. Mokytis sudominti, kalbėti, pritaikyti, ieškoti bei taip siekti aktyviai
įtraukti tėvus ir mokytojus bei kitus neformalius ugdymo vykdytojus į mokinių ugdymą. Tik visi
kartu, siekdami bendro tikslo
galime sulaukti geresnių rezultatų. Pavyzdžių tikrai daug, labai įdomių, bet juos reikia mokėti atsirinkti, adaptuoti ir taikyti.
Tad būkime smalsūs! “ – apie
susitikimą kalbėjo direktorė A.
Nedzinskienė.
Visus projekto leidinius galima
rasti projekto internetinėje svetainėje www.teachersway.eu
Daug gerų praktikų, pavyzdžių, įkvėpimo, metodų ir kitos
naudingos informacijos galima
rasti projekto facebook socialinėje paskyroje – www.facebook.com/TeachersWay
Penktasis Partnerių susitikimas Vilniuje

Nauja patirtimi virtęs ir 2020
metų vasarį prasidėjęs projektas, kuriame Druskininkų jaunimo užimtumo centras drauge su partneriais iš
6 skirtingų šalių pirmą kartą
susitiko Prancūzijoje ir pradėjo projekto įgyvendinimo
veiklas, kurios truko ilgiau
nei 2 metus.

Strateginės partnerystės projektas mūsų organizacijai yra
naujas, tačiau labai įdomus procesas. Projekto metu, 20 neformalių edukatorių tyrinėjo švietimo sistemas partnerių šalyse:
Prancūzijoje, Italijoje, Estijoje, Šiaurės Makedonijoje, Rumunijoje bei Lietuvoje. „TeachersWay - Teaching children

Projekto pristatymas mokytojams

Projekto pristatymas edukatoriams, jaunimo darbuotojams

different non-formal activities“ (liet. Mokytojo kelias –
mokome vaikus, taikant neformalius ugdymo metodus),
projektas finansuotas iš Europos Komisijos, gavus finansavimą per Erasmus + programą.
Erasmus – tai ne tik programa,
skirta studentų, mainų ar mokymų programoms, tai ir puiki galimybė skirtingų šalių partneriams įgyvendinti Strateginės
partnerystės projektus, kurių
metu kuriamas „Strateginės suaugusiųjų švietimo partnerystės“, leidžiančios skirtingų šalių
asociacijoms ar kitoms ne pelno
siekiančioms institucijoms, gilintis į švietimo sistemą ir skatinti
neformalųjį švietimą Europoje.
28 mėnesius dalyviai vykdė
didelės apimties tyrimą, siekdami pagrindinio projekto tikslo – aktyviai įtraukti mokytojus
ir tėvus į mokinių ugdymosi procesą, taikant neformaliuosius
metodus. Parengtose metodikose nagrinėjamos įvairios ugdymo formos partnerių šalyse,
apibendrintos gerosios praktiko
bei pristatyti pavyzdžiai.
2022 m. vasario 11 d. atliktas
pirmojo metodinio rinkinio testavimas, kuriame dalyvavo 20
Druskininkų švietimo įstaigų
mokytojų. Susitikimo metu aptarti parengto metodinio leidinio pagrindiniai akcentai. Metodinį leidinį galima nagrinėti 7
kalbomis (anglų, lietuvių, rumunų, prancūzų, italų, makedonų,
estų). Jame aptartos teisinės
formos ir pagrindiniai švietimo
sistemos bruožai partnerių šalyse, galima rasti praktinių patarimų / priemonių rinkinį tėvams
ir mokytojams bei pristatytos
gerosios praktikos projekto partnerių šalyse. Leidinio nauda –
patogi platforma mokytojams,
tėvams, ugdytojams bei su jaunimu dirbantiems asmenims,
kurioje aprašomi neformalaus
ugdymo metodai bei gerosios
patirtys. Parengtas metodinis
leidinys gali būti naudojamas,
kaip pagalbinis įrankis, ugdymosi procesui paįvairinti, todėl
jo sėkmė priklausys nuo mūsų
visų, kiek mes pasirengę juo

naudotis.
2022 m. vasario 24 d. atliktas antrasis projekto rinkinio
testavimas, kuriame dalyvavo
daugiau nei 20 specialistų, dirbančių neformalaus ugdymo
srityse. Antrasis projekto leidinys yra skirtas pedagogams –
mokytojams ir jaunimo darbuotojams, dirbantiems su tėvais,
globėjais ir kitais ugdytojais mokyklos ir jaunimo sektoriuje. Juo
gali naudotis įvairūs ugdytojai ir
vadovai, norintys išbandyti aprašytus metodus. Susitikimo
metu pristatyti 4 skirtingi metodiniai leidiniai bei akcentuotos
jų tematikos. Pirmoji metodinio
leidinio dalis skirta popamokinei edukacinei veiklai paįvairinti. Joje galima rasti įvairiausių
metodinių pavyzdžių, kurie padėtų mokiniams ar kitiems dalyviams identifikuoti savo vaidmenį ugdyme, leisianti atpažinti bei
įvardyti savo jausmus ir patirtis, išjudėjimą skatinančių veiklų, strateginių, judrumą skatinančių bei komandinio darbo
veiklų. 2-ojo leidinio dalyje aptartos įsivertinimo priemonės,
padedančios atpažinti įvairiausius įgūdžius, paskatinančius
tėvus analizuoti savo tėvystės
įgūdžius ir įgyti supratimą apie
pozityvią tėvystę. Leidinyje gausu veiklų savęs pažinimui, testų
tėvams, elgesio atpažinimo veiklų ir kt. 3-ojo leidinio dalyje galima rasti užsiėmimų pavyzdžių,
kurie prisideda prie ugdančių
vaikų / mokinių problemų sprendimo įgūdžių tobulinimo, na o
4-oje dalyje plėtojama efektyvaus bendradarbiavimo tema.
Šis susitikimas buvo labiau
praktinis, nes po kiekvieno modulio pristatymo išbandyta ir
tam moduliui tinkanti veikla.
„Labai noriu pasidžiaugti, kad
abejuose projekto testavimo
veiklose dalyvavo ne tik Druskininkų, bet ir Alytaus, Panevėžio mokytojai, tėvai, jaunimo
darbuotojai, Lietuvos Atvirų jaunimo centrų asociacijos nariai.
Druskininkų JUC – tai naujos
krypties projektas, tačiau duodantis tiek darbuotojams, tiek
bendruomenės nariams besą-

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šis leidinys atspindi
tik autoriaus požiūrį, o Europos Komisija arba nacionalinė Erasmus+ agentūra Prancūzijoje negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos naudojimą.
www.teachersway.eu
Mokome vaikus pasitelkdami skirtingus neformalaus
ugdymo metodus
2019-1-FR01-KA204-062845
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Dzūkų tapatybės sergėtoja S.Kvaraciejienė: „Smagu, kad
nugyvenau laimingą ir gražų gyvenimą“

S.Kvaraciejienė jaučiasi nugyvenusi laimingą gyvenimą. ( DKC archyvo nuotr.)

Laimutis Genys
„Lietuvą kankina trys baisios ligos – vėžys, pavydas
ir gobšumas. Ačiū Dievui, nė
viena iš jų nesergu. Man visi
geri, gyventi man gera, ant
nieko nepykstu, mėgstu pašposyt, kiek turiu, tiek man
užtenka. Tik tas laikas labai
greitai bėga, net nepajutau,
kaip aštuoniasdešimt stuktelėjo“, – kalbėjo žinoma mūsų
krašto šnekamosios kalbos
meistrė, audėja, dainininkė
Stasė Kvaraciejienė.
Su Stasele kalbamės jos jaukiame butelyje Druskininkų centre, kur dar nenuvyto jos draugų,
bičiulių ir artimųjų garbaus jubiliejaus proga padovantos gėlės.
Kalbamės apie jos – puikios pasakotojos – talento ištakas, gyvenimo vingius, dainai ir dzūkiškų istorijų porinimui paskirtus
tris dešimtmečius.
– Kur Jūsų tėviškė, kur Staselės šaknys?
– Esu Merkinės parapijos merga, gimiau Kasčiūnų kaime, ten,
kur partizanų vadas Tigras gyveno. Augau be tėvo, 1941 metais jis žuvo, mama liko mėnesio
nėščia. Visko buvo. Karo neatsimenu, maža buvau. Pasakojo, kad karo metais mane susupdavo į pagalvę, kad, jei uždegtų
trobą, galėtų skubiai išnešti.
Baigiau tik septynias klases ir
daugiau niekur nesimokiau, tik
amato pas kaimo siuvėją. Paskui įsidarbinau į „Nemuno“ sanatoriją. Apsiženijau su kaimynu,
kuris gyveno už dviejų kilometrų. Bet nelabai ščyras jis buvo,
tai paskolinau jį kitai. Jau jis numirė ir ta moteriškė jį pakavojo,
bet sūnų užsiauginau. Ačiū Dievui, kad jis nenuėjo šunų keliais,
turiu ir dvi anūkes. Mama gyveno pas mane, sulaukė 101 metų,
o močiutė net 104 metų, diedukas – 96 metus. Visi ilgaamžiai,
gal dėl to, kad kaime buvo geras klimatas, grynas oras, viskas buvo savo: ir duona, ir pienas, ir grikiai.
Žemės daug neturėjome, o
gyvent reikėjo. Diedulis, būdavo, prikerta šakų, nuveža į Alytų, žydeliams parduoda ir parveža pinigų. Man nupirko baltas

basutes. Tai eidama į bažnyčią,
jas nusiaudavau, prie bažnyčios
apsiaudavau, o namo grįždavau
jomis rankose nešina. Labai jas
saugojau – kreida, dantų milteliais valydavau. Viską saugojau,
sveikatos turėjau. Diedulis buvo
tvarkingas, jis buvo gyvenęs
Amerikoje, mokė mus gyventi ir
darbus dirbti, kašikus pynė, juos
parduodavo Merkinėje. Bobutė
ir mama audė, mane to amato
išmokė. Dar ir dabar kaime audimo staklės yra, gal mano anūkė išmoks austi. Kooperatinis
butas yra uždirbtas mano iš audimo. Austi vienas malonumas.
– Daugelis druskininkiečių ir visos Lietuvos folkloro
entuziastų Jus pažįsta, kaip
Druskininkų kultūros centro
etnografinio ansamblio „Stadalėlė“ dalyvę ir garsiausią
Dzūkijos pasakotoją. Kaip atsiradote „Stadalėlėje“?
– Viskas prasidėjo nuo „Nemuno“ sanatorijos. Ten dirbau beveik 30 metų – padavėja ir sandėlininke. Tuo metu kiekviena
sanatorija turėjo savo etnografinį kolektyvą, tai pradėjom ir mes
„Nemune“ dainuoti. Paskui atėjome į Kultūros centrą. Susirinko
mūsų daug, senovinės moterys,
visos iš šito krašto, visos dzūkės, visos mokėjom tas pačias
giesmes, buvo geros vedančiosios, tai greit išsimokinom dainas. Čia gerai pritapom, bet visos išmirė, likau aš vyriausia.
Labai jau greitai bėga tie metai.
Kai „Nemune“ dirbau padavėja,
tai valytojos, kurioms tuo metu
buvo po 60 metų, man atrodė
labai senos. Bet viena mano vyresnė draugė man praėjusį sekmadienį komplimentą pasakė:
„Kai ėjai komunijos per bažnyčią, tai gerai atrodei, nesulinkusi“.
– Jūs ne vieną kartą buvote pripažinta geriausia pasakotoja. Iš kur tas talentas? Iš
kur tos istorijos?
– Kadangi mane dieduliai daugiausia augino, tai daug laiko su
jais praleidau ir visur dalyvaudavau. Buvau cekava, viską prisimindavau, ką pasakodavo diedukas ar kaimynai, kai ateidavo
kortuoti ar balanų plėšyti. Man

būdavo įdomu ir kai jaunimas
priporindavo baisių istorijų, po
jų net baisu būdavo užmigti.
O mano porinimai prasidėjo
dar “Nemuno“ laikais. Kai nuvažiavom su ansambliu į koncertą gal Birštone, gal Palangoje, man vadovė sako, kad reikia
paporint ką nors. Tai ir pradėjau:
„Mes iš kurorto atvažiavom, tai
paporinsiu, kaip anksčiau mes
gydėmės, kokius receptus naudojom. Reikia miške susieškoti arklio pėdos pieskų, tabako
kamblių, svogūnų lukštų, pasiutusio (tekio) kuilio taukų. Viską
sumaišyt puode ir pavirti. Užsikurt pečių, nusirengt ir žemiau
juostos tuo mišiniu išsitrint, tada
visos ligos dings“. Žmonėm patiko. Taip ir prasidėjo.
– Koks gražiausias ir šviesiausias Jūsų gyvenimo etapas?
– Jaunystė. Į šokius eidavome,
sunku būdavo sulaukti, kada ateis šokių diena. Lengvai šokau,
buvau išmokusi valsą, polką,
fokstrotą. Dziedulis mušdavo ritmą, giedodavo, liepdavo mokytis šokti. Viskas, kas buvo jaunystėje, puikiai atsimenu. Man
dar ir audimas padėjo išgyventi, kai audi, jauti puikią emociją.
Gyvenau ir be tėvo, ir be vyro,
bet nenuėjau šunų keliais. Kam
dėkavot? Dievui!
– Kas Jus dabar džiugina?
– Pirmiausia, džiaugiuosi savo
šeima ir savo sveikata. Džiau-

Su „Stadalėle“ S.Kvaraciejienė apvažiavo visą Lietuvą. ( DKC archyvo nuotr.)

giuosi, kad nenuėjau šunų keliais. Kai išsiskyriau su vyru,
sūnui buvo treji. Neįlindau svetimon šeimon, geriau aš paskolinau savo vyrą kitai. Su visais
gražiai buvau. Smagu, kad nugyvenau laimingą ir gražų gyvenimą. Man visi buvo geri.
– Ar dabartinis jaunimas domisi tradicijomis, ar jiems
svarbi dzūkiška tapatybė?
– Reiktų, kad seneliai ir tėvai
jaunimui daugiau duotų džiazo
ir jiems apie tradicijas pasakotų. Nereikia to reikalauti iš valdžios ir iš mokytojų. Mano pirmieji ir geriausieji mokytojai

„Stadalėlės“ moterys bendrauja su įvairių šalių folkloro kolektyvais. ( DKS archyvo nuotr.)

buvo dziedulis su bobule, paskui mama rodė pavyzdį. Jauni nenori eiti dainuoti senovinių
dainų, gal neturi laiko. Ši karta
ant asfalto gimusi, o mes –ant
žemės. Mes būdavome draugiškesni, vieni kitiems padėdavome, o dabar vienas kitam gatavas gerklė perkąst. Labai vieni
kitiems pavydi. Dzūkai buvo labai geri žmonės, bet juos, kaip ir
visus lietuvius, apsėdo trys baisios ligos: vėžys, pavydas, gobšumas.
– Ar gramelį padarote?
– Padarau, dzūkiškos. Gal dėl
to ir sveika (juokiasi).
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Linkiu ukrainiečiams
stiprybės!
Aš – rusas. Man 62 metai. Beveik 40 iš tų metų dirbu kalnų slidinėjimo treneriu. Dirbdamas „Snow Arenoje“ treniravau sportininkus – lietuvius, ukrainiečius, rusus. Ir man buvo absoliučiai
nesvarbi jų tautybė. Man buvo svarbu jų sportiniai rezultatai.
Man net sunku suvokti, kad būčiau skirtingai vertinęs ukrainietę
Nastią ir lietuvę Liepą. Ir man siaubinga, kad Rusijos vadovybė
gali laikyti ukrainiečių tautą nesugebančia savarankiškai gyventi
ir patiems spręsti savo ateitį, o tuo labiau siaubinga, kad jie eina
karu į jų žemę. Turiu draugų ir kolegų Ukrainoje. Ir man beprotiškai gėda prieš juos dėl Rusijos vadovybės veiksmų ir be galo
sunku, kad aš nieko negaliu pakeisti.
Atvirai kalbant, aš jaučiu nusivylimą, bejėgystę ir gėdą dėl to,
kad Rusija užpuolė Ukrainą. Nuoširdžiai linkiu ukrainiečiams
ryžto, stiprybės ir jėgų.
Tegul saugo juos Dievas!
Nikolay Artsybyshev
Alpine coach
Baltas Pikas

Visa tiesa apie kompensaciją už
būsto šildymo išlaidas
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija priėmė sprendimą
nepasiturintiems gyventojams
kompensuoti būsto šildymo išlaidų dalį, viršijančią 10 proc.
pajamų. Ši kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, ją gali gauti ir būstą šildantys centralizuotai, taip
pat malkomis, dujomis, elektra.
„Mano Druskininkai“ kreipėsi į
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydami pateikti tikslią informaciją apie šią kompensaciją.
– Kokie žmonės patenka į
kompensacijų gavėjų grupę?
– Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti
tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: malkomis, dujomis, elektra ar kt.
Nuo šių metų nepasiturintiems
gyventojams
kompensuojama
būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. pajamų, iš kurių dar
atimamas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis (šeimai – po 2
VRP kiekvienam šeimos nariui
(po 258 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3 VRP (387 Eur)
(2022 m. VRP – 129 Eur). Todėl
tikėtina, kad dėl patvirtinto palankesnio mechanizmo būsto šildymo išlaidų kompensacijai gauti, padidėjus šilumos ir energijos
kainoms, kreipsis daugiau dirbančių gyventojų. Apskaičiuojant pajamas kompensacijai, neįskaitoma darbo užmokesčio, nedarbo
socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), taip
pat išmoka vaikui (vaiko pinigai).
– Kokius dokumentus jie turės pateikti, kad gautų kompensaciją? Ar jiems reiks
pateikti kuro įsigijimo dokumentų?
– Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą
apie gaunamas pajamas, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų
ir kt.
Gyventojai, kurie kreipiasi būs-

to šildymo išlaidų kompensacijų
už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų
(sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro
įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo
teikiama parama, gali paprašyti
pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną
ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria.
– Kaip bus nustatomas kompensacijos dydis?
– Kaip jau minėta, nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis,
viršijanti 10 proc. pajamų, iš kurių
dar atimamas valstybės remiamų
pajamų (VRP) dydis (šeimai – po
2 VRP kiekvienam šeimos nariui
(po 258 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3 VRP (387 Eur)
(2022 m. VRP – 129 Eur).
Pavyzdžiui, vienas gyvenantis senjoras gauna 489 eurų senatvės pensiją, turint būtinąjį stažą. Pritaikius naują metodiką, jis
pagal savo pajamas turės mokėti ne daugiau kaip 10,20 euro. Šią
sumą viršijančios būsto šildymo
išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50 kv.m) jam bus kompensuojamos 100 proc.
Paprasčiausias būdas sužinoti,
ar priklauso būsto šildymo išlaidų
kompensacija ir preliminarų jos
dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos
skaičiuokle.
– Ar ministerija yra nustačiusi
konkrečias kompensavimo sumas kiekvienai savivaldybei?
– Piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą, kompensacijas)
savivaldybės teikia vykdydamos
savarankiškąją
savivaldybių
funkciją, kuri yra finansuojama iš
savivaldybių biudžetų lėšų. Šiai
funkcijai vykdyti lėšos skiriamos
vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymu.
Į klausimus atsakė Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Komunikacijos skyriaus vedėja
Edita Banienė
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Paramos akcijos „Gerumo žvaigždė 2021“ metu surinkta
rekordinė suma

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 vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ kategoriją.
Savaitės trukmės reisai.

Tel. +370 654 22201

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Akcijos metu surinkta didžiausia suma per visą „Gerumo žvaigždės“ akcijų laikotarpį – net 8 000 Eur. (UAB „Lankava“ archyvo nuotrauka)

Jau penkioliktą kartą organizuota paramos akcija „Gerumo žvaigždė 2021“ baigėsi. Jos metu pirkdami akcijos
ženklu pažymėtas prekes pirkėjai ne tik įsigijo jas, bet tuo
pačiu ir parėmė Alytaus autizmo asociaciją „Lietaus vaikai“.
Šios akcijos metu surinkta didžiausia suma per visą „Gerumo žvaigždės“ akcijų laikotarpį
– net 8 000 Eur. Gauta parama
bus panaudota asociacijai įsigyti naują reikiamą bei atnaujinti
jau esamą įrangą, kad autistiš-

kiems vaikams teikiama pagalba būtų dar saugesnė ir modernesnė.
„Įranga yra labai reikalinga,
nes, teisingai parinkus priemones, galima ugdyti vaikų savireguliaciją, modeliuoti elgesį, skatinti aplinkos ir žmonių pažinimo
procesus, kognityvinių funkcijų lavinimą, o visa tai padeda
vaiką sėkmingai įtraukti į visuomenę“, – teigia Alytaus autizmo
asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Klementina
Gruzdienė.
Autistiški vaikai dažnai netu-

ri galimybės kartu su visais aktyviai užsiimti sportine veikla, o
tai yra didelis praradimas jiems,
nes reguliariai užsiimant fizine veikla vaikai įvairių judesių
pagalba gali atrasti naujų įvairių, tinkamų emocinės iškrovos
būdų. Juk judėjimas – pats natūraliausias ir mažiausiai kainuojantis ugdymo, gydymo ir
poilsio būdas, teikiantis teigiamas emocijas ir gerinantis sveikatą. Fizinio aktyvumo metu
vaikai jaučia pasitenkinimą, yra
susidomėję užsiimama veikla ir
tai daro motyvuotai. Tokiu atve-

ju gerėja ne tik fizinė, bet ir psichinė jų sveikata.
UAB „Lankava“ kolektyvas taria didelį AČIŪ klientams bei
partneriams,

prisidėjusiems

prie akcijos „Gerumo Žvaigždė“.
Kalėdinė paramos akcija „Gerumo žvaigždė“ vyko praėjusių
metų lapkričio 3-gruodžio 24
dienomis.
Dėkojame už Jūsų gerumą!
UAB „Lankava“ informacija

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
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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RENGINIAI IR PARODOS
Kovo 9 d. 15 val. katalogo ,,Dzūkų divonai‘‘ ir parodos ,,Drabni raštai‘‘ pristatymas
Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Viečiūnai, Jaunystės g. 6A)
Kovo 10 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į
poetinį – muzikinį susitikimą „Eilėraščiai, virtę dainomis...“ su teatro ir kino aktoriumi
Andriumi Bialobžeskiu
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“

Užuojautos
Netekties žvakelė dieną naktį budi.
Ji apniaukė veidą gedulo skausmu.
Leisk paimt už rankos ir šalia pabūti
ir palengvinti gėlą savo artumu.
Dėl mylimos Mamytės netekties nuoširdžiai
užjaučia ir palaiko sunkią valandą slaugytoją
Emiliją Mikučionienę .
Druskininkų ligoninės Konsultacinės poliklinikos
kolegos

Kovo 18 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) vyks
renginys „Lietuvių katalikų bažnyčios kronika. Geroji žinia“, skirtas LKB kronikos
metams pažymėti. Dalyvaus kardinolas Sigitas Tamkevičius, kunigas Robertas
Grigas, signataras Saulius Pečeliūnas, smuikininkė Lijana Žiedelytė

Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...
Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta, bet skausmas jo
gilus kaip visata...
(Just. Marcinkevičius)

Kovo 4-31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Liudvikos
Meškauskaitės tapybos ant šilko kūrybinė paroda „Šilkodemija“.

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai Olgai Peilštenienei, nuoširdžiai
užjaučiame dukrą Ramunę, sūnų Augį ir visus
artimuosius.

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

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

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

į Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją (VDU ŽŪA) sugrįžta
tradicinė pavasarinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...“, jau daugiau nei ketvirtį amžiaus Lietuvai ir visam
Baltijos regionui vis garsiau paskelbianti pavasarinio darbymečio pradžią.
Žemės ūkis – viena sparčiausiai modernėjančių sričių. Europos žaliojo kurso
tikslai sektorių įpareigoja siekti tvarumo, ekologiškumo, tuo pačiu metu
didinant gamybos našumą, nes visuomenės poreikis kokybiškam maistui
ir kitai jo gaminamai produkcijai pastebimai auga.
Todėl paroda „Ką pasėsi...“ ūkininkams, įvairių
kitų agroverslų atstovams
yra kelrodis, atskleidžiantis
naujausias mokslo idėjas,
inovacijas bei technologijas. Šis renginys tampa ne
tik patogia platforma įsigyti
naujų pirkinių, bet ir galimybe užmegzti naujus verslo
kontaktus bei pasikonsultuoti su aukščiausio lygio
savo sričių ekspertais, nes
neatsiejama parodos „Ką
pasėsi...2022“ dalis – aktualijas reflektuojanti šviečiamoji programa.

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416
Į Lietuvos žemdirbius kreipėsi pagalbos
Всеукраїнська Аграрна Рада. Lietuvos ūkininkų
sąjungos Druskininkų padalinys prašo padėti kariaujančios Ukrainos žmonėms ir paaukoti lėšų, pervedant į AB ,,SWEDBANK“
Nr. LT807300010081997663 sąskaitą.
Už surinktas lėšas bus nupirkta negendančių maisto produktų.
LŪS Druskininkų padalinio pirmininkas
Antanas Vailionis
Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė,
Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

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

Ateities g. 4 II laiptinės kaimynai
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2022.03.04 d.
Penktadienis
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 Pusryčiai pas kaimyną.
12:30 Širdyje lietuvis.
13:30 Euromaxx.
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 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Nuotaka plėšikė.
00:15 Agnes apie Varda.
02:10 Beatos virtuvė.
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 „Sparnai. Ugnies tramdytojai“.
21:10 „Daktaras Streindžas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Daktaras Streindžas“.
23:30 „Svetimas. Covenant“.
02:00 „Iš mirties“.
03:55 „Šuo vampyras“.
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 Nenugalėti.
23:30 Keršto kraujas.
01:15 Žudikai.
03:40 Apalūza.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.
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 Laisvės TV valanda.
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 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Šeštoji diena.
23:55 Paskutinė tvirtovė.
02:30 „Tie, kurie žudo“.

2022.03.05 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Kelionių atvirukai.
07:15 Viesulas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
11:50 Varovas. Didžioji dramblio kelionė.
12:45 Ledo žemė.
13:40 Premjera. 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 Išsiskyrimas.
00:35 Nuotaka plėšikė.
02:00 Varovas. Didžioji dramblio kelionė.
02:55 Ledo žemė.
03:45 Langas į valdžią.
04:10 Stulbinami protai.
06:00 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
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“.
13:10 „Laukinė Antarktida“.
14:15 „Jausmų vandenynas“.
16:05 „Kitame kūne“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kitame kūne“.
18:00 PREMJERA „Spintos šou su Vinted“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Ponas Tolkinas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Ponas Tolkinas“.
23:50 „Banga žudikė“.
01:45 „Spartanas“.
03:50 „Alpinistas“.
06:30 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:10 „Ponas Magu“.
09:40 Drakono užkeikimas.
11:25 Dafnė ir Velma.
13:00 Spidas Reiseris.
15:45 Ne anyta, o monstras.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.

19:30 Kaip prisijaukinti slibiną.
21:25 Papuolei!
23:30 Griaustinis tropikuose.
01:35 Nenugalėti.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Joana
Pavalkytė-Griniuvienė“.
08.30 Eko virusas.
09.00 Misija: laukinė gamta.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Valstybės simboliai.
11.00 Lauros Remeikienės 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“.
20.30 „Auksinė beprotybė”.
21.30 „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 Valstybės simboliai.
05.35 Vantos lapas.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kova už būvį“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
12:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Panevėžio
„Lietkabelis“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Įkaitas.
00:15 Mirties namai.
02:05 Šeštoji diena.

2022.03.06 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.
13:50 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.
21:50 Tuštybės mugė.
00:10 Mano mylimiausias priešas.
Klausas Kinskis.
01:45 Išsiskyrimas.
03:30 Laukinis rojus .
04:25 Puaro.
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 „Marlis ir aš: šuniukų metai“.
15:00 „Sugyventi su Džounsais“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Lietuvos
talentai“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 „Po vandeniu“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Po vandeniu“.
23:55 „Daktaras Streindžas“.
02:15 „Banga žudikė“.
04:05 „Sugyventi su Džounsais“.
06:30 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliukas.
11:15 Ko nori mergina.
13:25 Nuotakų karai.
15:15 Širdžių ėdikas.
17:20 Teleloto.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 Jupiterė. Pabudimas.
00:15 10-oji Kloverfyldo gatvė.
02:15 Papuolei!
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 Grupės „Balius“ koncertas.
11.30 Bušido ringas.
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 „Auksinis dugnas.
21.35 „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 Lietuvos galiūnų čempionato III-iasis etapas.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Savickas classic 2021“.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
12:15 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:40 Įkaitas.

2022.03.07 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 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 Išdavikas.
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 „La Maistas“.
08:30 „Spintos šou su Vinted“.
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 „Raudonoji aušra“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Raudonoji aušra“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Įrodytas nekaltumas“.
03:25 „X failai“.
04:25 „Bulis“.
05:15 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
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 24 valandos gyventi.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:20 Jupiterė. Pabudimas.
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 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
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 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 „24/7“.
04.35 „Reali mistika“.
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06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Rytoj, kai prasidėjo karas.
23:05 „Juodasis sąrašas“.
00:05 „Kondoras“.
01:10 „Narkotikų prekeiviai“.
02:10 „Atsarginis prezidentas“.

2022.03.08 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 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
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 (Ne)emigrantai.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva
Europoje.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Išdavikas.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva
Europoje.
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 „Žmogus voras“.
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 „Saugus prieglobstis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Saugus prieglobstis“.
00:55 „Bulis“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Įrodytas nekaltumas“.
03:55 „X failai“.
04:50 „Bulis“.
05:35 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.

12:00 Speciali Žinių laida.
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 Ypatinga užduotis.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 24 valandos gyventi.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Valstybės simboliai.
Vėliava.”
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 #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 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Juodasis erelis.
22:55 Rytoj, kai prasidėjo karas.
01:00 „Tie, kurie žudo“.
02:00 „FTB“.

2022.03.09 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
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.
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 Išdavikas.
24:00 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 „Žmogus voras“.
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 „Kova už garbę“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Kova už garbę“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Kova už garbę“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Įrodytas nekaltumas“.
03:30 „X failai“.
04:30 „Besikeičianti planeta“.
05:30 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
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 Eliziejus.
00:40 „Paskutinis laivas“.
01:40 Ypatinga užduotis.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
Ketvirtadienis, 2022-03-10

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Valstybės simboliai.
Himnas.”
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 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.

17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirties apsuptyje.
23:05 Juodasis erelis.
01:00 „Tie, kurie žudo“.
02:00 „FTB“.

2022.03.10 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 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.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Išdavikas.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
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.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Žmogus voras“.
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 „Angelas sargas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Angelas sargas“.

01:20 „Elementaru“.
02:15 „Įrodytas nekaltumas“.
03:20 „X failai“.
04:20 „Besikeičianti planeta“.
05:15 „Moderni šeima“.
05:40 „Žmogus voras“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
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 Pabėgimas.
00:15 „Paskutinis laivas“.
01:15 Eliziejus.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija.
05:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“
06.00 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.
16.25 Tvarios žuvininkystės gidas.
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 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Lenktynininkas.
23:20 Mirties apsuptyje.
01:25 „Tie, kurie žudo“.
02:25 „FTB“.
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BALDAI

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
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

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

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Parduodamos 300
kv. m komercinės
paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos
parduotuvei ar kitai
komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

PARDUODAME

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

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

Šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Išparduodamos odinių drabužių parduotuvės
„Adaksas“ striukės ir avikailiai turgavietėje. Kainos nuo 10 Eur. Taikoma – 70 proc. nuolaida.
Tel. 8 698 40430

Autoservisui reikalingas
automobilių šaltkalvis
remontuoti automobilių važiuokles.
Reikalinga darbo patirtis.
Tel. 8 612 68057

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

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

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

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

Druskininkuose nuomojamos (200 i r 100 kv. m patal-

Tel. 8 620 65 577.

PERKAME

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

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojamsekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).
Kontaktinis tel. +370 654 22201

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

Transporto įmonei
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„C“ kategorija).
Reisai: LietuvaLenkija-Lietuva.
Tel. 8 656 29324 ir
8 686 56366

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
neterminuotam laikui administracinių patalpų
valytojos dirbti 0,5 etato. Ieškome dirbančio ar
pensinio amžiaus žmogaus eiti antraeiles pareigas.
Taip pat ieškome vairuotojo, turinčio „ „C, „E“ kategorijas
ir su kodu. Darbo užmokestis – 1000 Eur.
Dėl informacijos pasiteirauti
tel. 8 616 04212 arba el. paštu info@dku.lt

Transporto įmonei
reikalingi tolimųjų
reisų vairuotojai .
Reisai savaitiniai:
Lietuva-OlandijaBelgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385
Skandinaviško
kapitalo investuotojas
geriausiomis kainomis
superka miškus! Taip
pat superkami ir kitos
paskirties žemės
sklypai!
Tel. +37060986656

Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis: lietuvišką,
svilintą, kaina – 2,80 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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029
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
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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
22 arų namų valdos sklypas Viečiūnuose. Komunikacijos, puikus
privažiavimas. Tel. 8 624 69222
Druskininkų sav., Cimaniūnų kaime parduodamas 1, 83 ha sklypas. Paskirtį galima keisti į namų
valdą, galimos statybos pagal
ūkininko ūkį. Išimtos iš ESO prisijungimo sąlygos saulės elektrinei
įrengti. Ribojasi su mišku. Geras
privažiavimas, elektra. Kaina – 11
500 Eur. Tel. 8 698 48621
Varėnos rajone, Sukarepkos
kaime parduodama sodyba. 22
arų sklype apgenėtas sodas, namas – 65, 25 kv.m, 2 mediniai
ūkiniai pastatai, lauko virtuvė,
pirtis, išvalytas šulinys, tvenkinys, sandėliukas, rūsys. Pakeisti
plastiko langai. Parduodama su
baldais ir įrankiais. Aplink sodybą nuomojama valstybinė žemė
- 1,7 ha. Kaina – 28 500 Eur.
Tel. 8 698 48621
Varėnos rajone, Žeimių kaime
parduodama sodyba. Sklypas
– 6,41 ha, iš jų - 1, 25 ha miškas. Viena sklypo kraštinė – 80
m ribojasi su Nemunu, kita su
upeliu. Kaina – 35 000 Eur.
Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj., Šadžiūnų kaime
parduodamas mūrinis namas su
mansarda. 100 m iki artimiausio
vandens telkinio. Iki Druskininkų – 15 km. Kaina – 27 000 Eur.
Tel. 8 698 48621
Parduodamas 0,0597 ha sodo
sklypas,
paruoštas
pamatas
namo statybai, yra namo projektas, Paparčio 7-oji g. 9, Viečiūnai.
Atvesta elektra. Dėl daugiau informacijos tel. 8 622 15862
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
Parduodamos komercinės, 100
kv. m ploto įrengtos patalpos,
Gardino g. 15, 1 aukštas, 2 atskiri įėjimai, kaina – 110 000 Eur.

Tel. 8 687 25285
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

Perka nekilnojamą turtą
Perka garažą, vieta nėra svarbi.
Tel. 8 606 59756
Nupirkčiau butą Druskininkų
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė nesvarbi. Gali būti apleistas, be remonto. Tel. 8 609 86656
Perku 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
Perka sodybą ar sodą 40 km
aplink Druskininkus. Kaina iki 50
000 Eur. Tel. 8 682 40545

Nuoma
Išnuomoja 2 kambarių butą Druskininkų g. su baldais, buitine technika. Kaina – 300 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 56646
Prie „Eglės sanatorijos“ išnuomojamas sodo namelis. 1 aukšto nuomos kaina – 120 Eur, 2
aukšto nuomos kaina – 90 Eur,
gyvenamoji patalpa – 90 Eur.
Tel. 8 675 61036
Išnuomojamas kambarys pagerinto tipo bendrabutyje, Gardino g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 606 13434
Išnuomojamas garažas Neravuose. Tel. 8 616 23682

Miškas, mediena, malkos
Parduodame beržines, pušines,
alksnines, ąžuolines kapotas
malkas. Tel. 8 650 20402 ir 8 636
76029
Parduodamos malkos supjautos
kaladėmis: spygliuočio malka –
30 Eur, beržo, alksnio malkos –

35 Eur. Galime parduoti ir rąsteliais. Tel. 8 624 28806
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Įvairūs daiktai
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

Perka oro kompresorių ir kitus
metalo apdirbimo įrankius. Tel. 8
626 55953

Gyvūnai
Veislynas Lazdijuose parduoda
3 rotveilerių kalytes ir 1 australų
aviganių patinėlį – 3 mėn. amžiaus, kilmės dokumentai, čipuoti,
skiepyti. Tel. 8 601 50465

Dovanoja
Dovanoja 80 litrų naudotą boilerį.
Pasiimti patiems. Skambinti nuo
18 val. Tel. 8 610 60177

Ieško darbo
Ieško darbo statybų sektoriuje.
Tel. 8 627 02119

Žemės ūkio produkcija
Parduodu valytus: vasarinius
kviečius, avižas, vikius, traiškytus
kviečius. Tel. 8 616 11588

Rasta
Šiltnamių g. rastas išmestas ar
pasiklydęs juodai baltas katinėlis, meilus, žaismingas, na-

Transporto priemonės ir jų
dalys
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506

minis, laukia savo šeimininkų.
Tel. +37062744956
Netoli
to“

rastos

„Dangaus
belaidės

skliauausinės.

Tel. 8 600 25474

Naudota dvigulė lova su čiužiniu
(1, 60 x 2 m) už 70 Eur ir kosmetinis staliukas su veidrodžiu už 30
Eur. Tel. 8 651 11713
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
Elektrinė siuvimo mašina „Singer“
(brazilų gamybos), dveji moteriški
kailiniai, norvegiškas dviratis, rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai. Tel. 8 630 87652
Puikios būklės, naudotas juostinis veidrodinis fotoaparatas
„Olympus iS-500“, japoniškas
objektyvas, originalus dėklas,
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. 8 612 29462
Beveik nauja vaikiška lovelė su
čiužiniu. Tel.+37069839140

Perka įvairius daiktus
Ieško eglutės žaisliukų: snieguolių, senelių, girliandų, naujametinių atviručių, knygelių,
kaukių, įdomių naujametinių fotografijų. Domina tik senesni.
Tel.+370 670 65699
Brangiai perka senus eglutės
žaisliukus.
Visus
metus. Gali atvažiuoti į namus.
Tel. 8 653 96 521
Ieško pirkti armatūros, įvairių ilgių
ir storių. Tel.: 860228830
Profesionalus meistras
deda plyteles, laminatą,
duris, klijuoja tapetus. Kiti
santechnikos ir staliaus
darbai. Tel. +37060643448

Senjorų priežiūra ir slauga Druskininkuose. Galėčiau prižiūrėti
senolį (-ę) jo(-jos) namuose. Esu atsakinga, be žalingų įpročių,
pozityvi, turinti daugiau kaip 20 metų senjorų priežiūros ir
slaugos darbo patirties. Tel. +37068160076
Šiltnamių g. rastas išmestas ar pasiklydęs juodai baltas
katinėlis, meilus, žaismingas, naminis, laukia savo šeimininkų.
Tel. +37062744956

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

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