
2022 m. kovo 10 d.                                      Savaitraščio Nr. 345                          Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

9
77

24
24

36
80

04

IS
S

N
 2

42
4-

36
8X

nukelta į 5 psl.

Karo pabėgėlės Julia ir Karina: 
„Druskininkuose jaučiamės saugiai, tik labai 

neramu dėl artimųjų Ukrainoje“ 

Laimutis Genys

Mes visi Lietuvoje atidžiai 
ir su nerimu sekame, kas 
šiuo metu vyksta Ukraino-
je. Džiaugiamės ukrainiečių 
pergalėmis, žavimės jų patri-
otizmu, baisimės sugriautų 
miestų ir nuo karo bėgančių 
žmonių vaizdais. Visa tai – 
virtualu: iš informacinių pra-
nešimų, nufilmuotų vaizdų. 
Tačiau tikrasis karo baisu-
mas ir ukrainiečių tautos tra-
gedija įgauna visai kitą pras-
mę, kai apie tai pasakoja karo 
siaubą išgyvenę žmonės, ku-
rie šiuo metu surado ramy-
bės salą Lietuvoje, Druski-
ninkuose. 

Jau beveik savaitę Druski-
ninkuose gyvena dvi ukrai-
nietės, jaunos moterys su 
savo mažamečiais vaikais. 
Šeši pabėgėliai – dvi mamos 
ir keturi jų vaikai – surado ra-
mybę ir saugumą vienoje iš 
Druskininkų sanatorijų. 

Karo baisumus ir varginančią 
pabėgėlių dalią išgyvenusios 
Karina ir Julia, atvykusios iš ša-
lia Kijevo esančio Borodiankos 
miesto, sutiko papasakoti apie 

karo pradžią, pasidalinti savo 
atvykimo į Lietuvą istorija. 

Karina ir Julija – beveik ben-
draamžės. Jos gyveno tame 
pačiame, keliolikos tūkstančių 
gyventojų, Borodiankos mies-
te, esančiame apie 50 kilometrų 
nuo Kijevo. Karina turi buhalte-
rės kvalifikaciją, o Julia – medi-
cinos sesuo. 

Nors moterys gyveno tame 
pačiame mieste, jos iki karo tie-

siogiai nebuvo pažįstamos, su-
sipažino vėliau, kai apsisprendė 
su vaikais bėgti į Lietuvą. 

– Karina, kada išvažiavote iš 
namų Borodiankoje? 

– Iš namų išvykome šeštadie-
nį, vasario 27 dieną. Reikėjo nu-
važiuoti iki Lenkijos sienos, tada 
ją pervažiuoti, o paskui per Len-
kiją patraukėme į Lietuvą. Su 
vaikais keliavome dvi paras. Vy-

ras pasiliko Ukrainoje. Jis yra ne 
karo prievolininkas, nes nuo vai-
kystės turi negalią, todėl nega-
li tarnauti kariuomenėje. Tačiau 
jis nusprendė, jog kitais būdais 
prisidės prie tėvynės gynybos. 

Jau beveik savaitę Druskininkuose gyvena dvi nuo karo siaubo pabėgusios ukrainietės – Julia ir Karina, jaunos moterys su savo mažamečiais vaikais/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės 
Taryba, įvertinusi būtinąsias 
su komunalinių atliekų tvar-
kymu susijusias sąnaudas 
už 2021 m. ir stipriai išaugusį 
mokestį už aplinkos teršimą, 
atliekų deginimo sąnaudų di-
dėjimą, kuro bei kitų sąnaudų 
brangimą, priėmė sprendimą 
nuo balandžio 1 dienos pa-
didinti rinkliavą už komunali-
nių atliekų surinkimą ir tvar-
kymą.

Kaip keisis rinkliavos kaš-
tai?

Specialistų skaičiavimais, pa-
didinus rinkliavą, standartinio 
60 kvadratų buto sąskaita už 
atliekų tvarkymą per mėnesį 
pabrangs apie vieną eurą – 12 
eurų per metus, 100 kvadratinių 
metrų gyvenamojo namo savi-
ninkai per mėnesį mokės maž-
daug 1,7 eurų brangiau – rinklia-
va jiems pabrangs apie 20 eurų 
per metus.

Mokestis už pirmąjį šių metų 
ketvirtį dar bus skaičiuojamas 
senaisiais kaštais, o nuo balan-
džio 1 dienos įsigalios didesni 
rinkliavos už komunalinių atlie-
kų surinkimą ir tvarkymą tarifai.

Metiniai mokėjimo praneši-
mai už atliekų tvarkymą bus 
atsiųsti balandžio mėnesį.

Druskininkų savivaldybės 
atliekų turėtojus metinės elek-
troninės ir popierinės sąskaitos 
už vietinės rinkliavos už komu-

nalinių atliekų surinkimą ir tvar-
kymą už 2021 m. pasieks šiek 
tiek vėliau, nei įprastai – balan-
džio mėnesį.

Užsisakius elektroninį mo-
kėjimo pranešimą – nuolai-
dos

Druskininkų savivaldybė kvie-
čia bendruomenę rinktis elek-
troninį mokėjimo pranešimo už 
atliekas gavimo būdą. Taip pa-
togiau, pigiau bei prisidedama 
prie gamtos tausojimo ir saugo-
jimo.

Atsisakyti popierinių sąskai-
tų galima, prisijungus prie Aly-
taus regiono atliekų tvarky-
mo centro savitarnos svetainės 
https://www.aratc.lt/vietine-
rinkliava/e-paslaugos-e-vieti-
ne-rinkliava/

Pažymėkite, kad renkatės 
elektroninę sąskaitos gavimo 
būdą, nurodykite teisingą, nau-
dojamą elektroninio pašto adre-
są ir būsite garantuoti, kad jūsų 
pranešimas niekur nepasimes ir 
nedings.

Užsisakiusiems elektroninius 
pranešimus ir rinkliavą už visą 
mokestinį laikotarpį sumokėju-
siems vienu pavedimu iki liepos 
1 d., rinkliava bus mažinama 3 
proc.

Jeigu kyla neaiškumų, pro-
blemų, jungiantis ar regis-
truojantis prie ARATC savi-
tarnos sistemos, kreipkitės 
info@alytausratc.lt arba tel.  
(8 315) 72842. 

Informuojame, kad nuo pir-
madienio, kovo 7 dienos, Vak-
cinacijos centras perkeltas į 
VšĮ Druskininkų PSPC centri-
nį padalinį (polikliniką) (M. K. 
Čiurlionio g.82, Druskininkai).

Į vakcinacijos centrą gyventojai 
galės patekti per centrinį polikli-

nikos įėjimą (nuo M.K. Čiurlionio 
gatvės  pusės).

Vakcinacija vyksta kiekvieną 
darbo dieną nuo 8 iki 14 val.

Išankstinė registracija nėra rei-
kalinga, vykstant skiepytis, rei-
kia turėti asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą.

Druskininkų savivaldybė in-
formuoja, kad žemdirbiai, pa-
geidaujantys gauti paramą 
pagal Savivaldybės žemės 
ūkio rėmimo programą (to-
liau – Programa), paraiškas 
gali teikti nuo 2022 m. kovo 
15 d. iki 2022 m. lapkričio 15 
d. imtinai.

Programos tikslas – pilnai ar 
iš dalies remti ir teikti finansinę 
paramą žemės ūkio veiklos su-
bjektų įgyvendintiems ir vykdo-
miems Programos projektams 
(toliau – Projektai) Druskininkų 
savivaldybėje. Siekiant įgyven-
dinti Programos tikslą ir uždavi-
nius, nustatyti paramos teikimo 
prioritetai.

Programos projektų finansa-
vimo tvarkos aprašą, paraiškos 
žemės ūkio rėmimo programos 
projektui finansuoti formą ga-
lima rasti Druskininkų savival-
dybės interneto svetainės skil-
tyje „Savivaldybės naujienos“ 
ir „Pradžia“/Veiklos sritys/Že-
mės ūkis/Žemės ūkio valdos 
ir ūkininkų ūkiai arba, paspau-

dus interneto nuorodą /go.php/
lit/Zemes-ukio-valdos-ir-ukinin-
ku-ukiai

Paraiškų teikimas vykdomas 
Aprašo nustatyta tvarka. Pa-
raiška (užpildyta ranka (ar) 
spausdintine forma) ir (arba) 
dokumentai gauti finansavimą 
projektui turi būti pildomi lietu-
vių kalba, tvarkingi ir užpildy-
ti įskaitomai. Jei prie Paraiškos 
pridedami dokumentai parengti 
užsienio kalba, dokumentai turi 
būti išversti į lietuvių kalbą. Jei 
dokumentas yra išverstas iš už-
sienio kalbos, privaloma pateik-
ti kompetentingos institucijos, 
atliekančios vertimo paslau-
gas, pažymą (žymą) apie ver-
timą į lietuvių kalbą. Kita kalba 
užpildyta Paraiška ir jos priedai 
nepriimami. Paraiškos ir prie-
dų kopijos turi būti patvirtintos 
pareiškėjo parašu. Pareiškė-
jas privalo pasirašyti kiekvie-
ną paraiškos ir jos priedų lapą. 
Paraiška ir (arba) papildomi do-
kumentai gali būti pateikti pa-
reiškėjo asmeniškai arba per 

įgaliotą asmenį teisės aktų nu-
statyta tvarka, paštu registruotu 
laišku. Užpildytą Paraišką kartu 
su reikalaujamais dokumentais 
(ar jų kopijomis) pateikti galima 
ir pasirašant kvalifikuotu elek-
troniniu parašu, juos siunčiant 
el. paštu info@druskininkai.lt 
(pateikiant Paraišką ir skenuo-
tus prašomus dokumentus). Pa-
raiškos gali būti teikiamos šiais 
formatais: DOC, DOCX, PDF.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos darbo laikas: 
pirmadienį – ketvirtadienį nuo 
8.00 val. iki 17.00 val., penkta-
dienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 
val.

Išsamesnę informaciją teikia 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Alvydas Vengrauskas (Vasa-
rio 16-osios g. 7, Druskininkai), 
tel. 8 614 25 826, el. paštas al-
vydas.vengrauskas@druskinin-
kai.lt

Nuo balandžio 1 dienos keisis rinkliava už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą

Vakcinacijos centras 
perkeltas į Druskininkų 

poliklinikos patalpas

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą 
pagal Druskininkų savivaldybės Žemės 

ūkio rėmimo programą

„Kartu su bendruomene pasiekti atsakingo 
rūšiavimo rezultatai leido efektyviai veikti, 
padengti visus kaštus ir ilgą laiką nedidinti 
rinkliavos – ją indeksavome tik vieną kartą, 
2017 metais. Deja, yra dalykų, kurie nuo mūsų 
nepriklauso: nuo valstybės sprendimų priklauso 
ir vartų (taršos) mokestis, ir nereguliuojamos 
atliekų deginimo kainos, ir monopolistinė 
atliekų deginimo rinka, nuo pasaulinės rinkos 
– brangstanti elektra bei kuras. Iš savivaldybės 
biudžeto paskutiniuosius du metus jau skiriame 
po 200 tūkst. eurų, kad padengtume atliekų 
sistemos išlaidas ir nebrangintume rinkliavos 
žmonėms. 2022 metais jau būtų tekę ieškoti 
400 tūkst. eurų – to sau leisti nebegalime. Todėl 
buvome priversti priimti nepopuliarų sprendimą 
dėl rinkliavos didinimo“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Nuo kovo 7 dienos Vakcinacijos centras veikia VšĮ Druskininkų PSPC centriniame padaliny-
je (poliklinikoje) (M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai)/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Prasidėjus karui Ukraino-
je, jau du milijonai ukrainie-
čių paliko savo šalį. Dau-
giausia jų iškeliavo į Lenkiją, 
tačiau nemažai jų laukiama ir 
Lietuvoje. Pagal naujausius 
duomenis, Lietuvoje jau ap-
sigyveno apie pusketvirto 
tūkstančio pabėgėlių. 

Tam tikra dalis pabėgėlių 
nusprendė apsistoti Druski-
ninkuose. Čia jiems apgyven-
dinimo paslaugas pasiūlė per 
dvi dešimtys druskininkiečių, 
kurorto sanatorijos ir poil-
sio namai. Labdarą ukrainie-
čiams skiria visuomeninės 
organizacijos, klubai, taip pat 
– pavieniai druskininkiečiai. 

Atvyksta pas draugus ar gi-
mines

Socialinės paramos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Bronė Pe-
trikienė, koordinuojanti pabėgė-
lių reikalus mūsų savivaldybėje, 
pasakojo, kad šiuo metu Druski-
ninkuose yra įsikūrę apie 35 pa-
bėgėliai iš Ukrainos. 

„Daugiausia jie apsigyveno 
druskininkiečių namuose, pas 
draugus, pažįstamus, giminai-
čius. Pagal galiojančią tvarką, 
iš Ukrainos atvykę pabėgėliai 
pirmiausia turi užsiregistruoti 
Alytuje ir Marijampolėje esan-
čiuose Pabėgėlių registraci-
jos centruose ir gauti pabėgėlio 
statusą. Paskui pagal „Siprūs 
kartu“ duomenų bazę jie pa-
skirstomi į apgyvendinimo vie-
tas. Į Druskininkus dabar paten-
ka tik tie ukrainiečiai, kurie yra 
susitarę, kad juos priims kon-

krečios druskininkiečių šeimos“, 
– sakė B. Petrikienė.

Ji papasakojo vieną jautrią is-
toriją apie du vienos ukrainie-
čių šeimos vaikus – 9 ir 13 metų 
mergaitę ir berniuką, kurie į 
Druskininkus iš Ukrainos atvy-
ko vieni, be tėvų. 

„Juos tėvai atlydėjo iki Ukrai-
nos ir Lenkijos sienos, įsodi-
no į autobusą, o patys sugrįžo 
į Ukrainą. Vieni vaikai sėkmin-
gai pasiekė Lietuvą ir buvo ap-
gyvendinti Druskininkuose pas 
savo močiutės seserį, kuri yra 
ištekėjusi už lietuvio ir jau seniai 
gyvena Druskininkuose“, – pa-
sakojo B. Petrikienė. 

Kadangi vaikų tėvas prisijun-
gė prie kovotojų už Ukrainos 
laisvę pajėgų, o mama dirba at-
sakingą darbą Ukrainos vals-

tybinėje institucijoje, saugumo 
sumetimais, redakcija neturėjo 
galimybės susitikti ir pasikalbė-
ti su šiais vaikais. 

Pasidomėjus, ar gali druski-
ninkiečiai labdara padėti kovo-
jančios Ukrainos žmonėms ir 
pas mus atvykusiems pabėgė-
liams, B. Petrikienė teigė, jog 
norintieji bet kokia forma prisi-
dėti prie pagalbos Ukrainai, gali 
skambinti į Socialinės paramos 
skyrių tel. (8 313) 51233 arba  
(8 313) 55355. 

„Mes neturime sandėlio, ku-
riame galėtume laikyti surink-
tą labdarą, todėl, sulaukę drus-
kininkiečių, siūlančių labdarą, 
skambučių, iškart nukreipiame 
labdarą konkrečioms pabėgė-
lių šeimoms. Taip pat labai lau-
kiame skambučių iš tų žmonių, 
kurie galėtų suteikti transpor-
to paslaugas“, – sakė B. Petri-
kienė. 

Ukrainiečių vaikams skirs 
daugiau dėmesio

Druskininkų savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Diana 
Brown teigė, jog visi mokyklinio 

amžiaus vaikai, atvykę iš Ukrai-
nos, nukreipiami mokytis į „Atgi-
mimo“ mokyklą.

Visi, atvykę iš Ukrainos su vai-
kais, kuriems reikia mokytis, turi 
kreiptis į Druskininkų savivald 
ybės Socialinės paramos sky-
rių, kuriame yra sudaryta duo-
menų bazė, ir išsakyti savo po-
reikius. Tada tie poreikiai bus 
įvertinti ir nuspręsta, ką reikia 
tiems vaikams nupirkti. 

„Kai kuriems iš jų teks pirkti 
viską – nuo šratinuko iki apran-
gos kūno kultūros pamokoms. 
Vaikai bus paskirstyti į klases 
pagal savo amžių. Ieškosime 
vadovėlių rusų kalba, pratybų, 
jų yra Lietuvos rusakalbėse mo-
kyklose“, – pasakojo D. Brown. 

Pasidomėjus, kaip vyks užsi-
ėmimai su ukrainiečių vaikais 
klasėse, nes jie nesupranta lie-
tuviškai, D. Brown sakė, jog 
klasėse yra mokytojų padėjė-
jai, kurie visi moka rusiškai, to-
dėl galės daugiau dėmesio skir-
ti vaikams iš Ukrainos ir dirbti su 
jais individualiai. 

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkai svetingai sutinka pabėgėlius iš Ukrainos

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja B. Petrikienė koordinuoja pabėgėlių 
reikalus Druskininkų savivaldybėje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

nukelta į 9 psl.
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4 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Darnus turizmas – viena iš 
pagrindinių turizmo plėtros 
aktualijų pastarąjį dešimtme-
tį visame pasaulyje, o darni ir 
harmoninga kurorto plėtra ne-
atsiejama nuo Druskininkų sa-
vivaldybės vizijos. Jau trečius 
metus Druskininkų savivaldy-
bės administracija, aktyviai 
bendradarbiaudama su kitais 
8 turistų pamėgtais Europos 
miestais – Genuja (Italija), Ve-
necija (Italija), Dubrovniku 
(Kroatija), Krokuva (Lenkija), 
Kaseresu (Ispanija), Rovanie-
miu (Suomija), Dan Lerė-Rat-
daunu (Airija), Braga (Portu-
galija) – dalyvauja URBACT 
projekte „Turizmui draugiški 
miestai“. Dėl pandemijos bei 
geopolitinių aplinkybių situa-
cija turizmo sektoriuje ypatin-
gai sudėtinga ir reikalaujanti 
greito bei tikslaus reagavimo, 
todėl galimybė iškelti rūpi-
mus klausimus ir kartu ieškoti 
sprendimų, tiesiogiai bendra-
darbiaujant su kitų miestų spe-
cialistais bei politikais ir juos 
įvertinti Europos kontekste, – 
ypač naudinga.

Tarptautiniuose partnerių su-
sitikimuose dalyvauja specialiai 

šiam tikslui suburtos URBACT 
vietos grupės nariai. Druskinin-
kų URBACT vietos grupės darbe 
dalyvauja savivaldybės vadovai, 
turizmo ir investicijų sričių admi-
nistracijos specialistai, Turizmo 
ir verslo informacijos centro dar-
buotojai, turizmo verslo, Druski-
ninkų savivaldybės tarybos bei 
Druskininkų bendruomenės at-
stovai.

Pandemija pakoregavo projekto 
tematiką ir formatą – dalis partne-
rių susitikimų bei seminarų buvo 
organizuojami, kaip nuotolinės 
vaizdo konferencijos.

Vasarą Druskininkuose turė-
jo įvykti projekto partnerių susiti-
kimas, tačiau teko surengti nuo-
tolinę konferenciją, vaikštant po 
Druskininkus, kad kolegos iš kitų 
šalių galėtų geriau susipažinti su 
Druskininkais, matydami miesto 
vaizdus. Net ir pakoreguotas for-
matas miestui abejingų nepaliko.

Po partnerių susitikimo praėju-
sių metų rugpjūčio mėnesį Simo-
ne d’Antonio, URBACT progra-
mos ekspertas, Italijos URBACT 
programos nacionalinio punkto 
bendradarbis ir žurnalistas, ku-
rio interesų sritis yra darni ur-
banistinė plėtra, pasiremdamas 
Druskininkų pavyzdžiu, paskelbė 
straipsnį „Turizmo įtaka aplinkai: 
strategijos ir veiksmai, plėtojant 
ekologiškas ir darnias turizmo 
kryptis“. Pasak eksperto, Drus-
kininkų istorija yra puikus pavyz-
dys, kaip natūralūs gamtiniai fak-
toriai, tvariai juos panaudojant, 
tampa atspirties tašku turizmo 
vietovės atkūrimo procese, paver-
čiant ją darnaus turizmo kryptimi. 
Anot jo, Druskininkų transforma-
cija – ypač sėkminga: iš sovietinio 
– į europinio lygio SPA ir slidinė-
jimo kurortą, tuo pat metu išsau-
gant jo, kaip mineralinių šaltinių, 
garsių gydomuoju poveikiu, iden-
titetą ir autentiškumą. Taip sovie-
tmečiu tik savo gamtiniais ište-
kliais garsėjęs kurortas, tampa 
darnaus turizmo plėtros pavyz-
džiu, kur harmoningai balansuoja 
ir pridėtinę vertę kuria tokie nauji 
infrastruktūros objektai, kaip van-
dens parkas su vidaus baseinais, 

atnaujinta SPA ir sveikatinimo 
paslaugų bei sporto infrastruktū-
ra, puikiai deranti su spygliuočių 
apsuptyje esančio kurorto lauko 
pramogomis ir atnaujintomis er-
dvėmis, tokiomis kaip K. Dineikos 
parkas. 

Savivaldybės vadovų suformuo-
ta ir įgyvendinama ilgalaikė ku-
rorto plėtros vizija, viešųjų erdvių 
tobulinimas ir palankios verslo 
aplinkos kūrimas paskatino pri-
vačias investicijas į apgyvendini-
mo ir kitos turizmo infrastruktūros 
plėtrą bei kurorto populiarumą 
kaimyninėse šalyse.

Įvertinant partnerių ir eksper-
tų įžvalgas, įgyvendinus projektą, 
bus parengtas Druskininkų dar-
naus turizmo  veiksmų planas. 
Jo tikslas – sustiprinti Druskinin-
kų kaip darnaus turizmo kryp-
ties įvaizdį bei populiarinti kurortą 
tarptautinėje rinkoje, atsižvelgiant 
tiek į kurorto svečių, tiek ir gyven-

tojų poreikius, skatinant valdžios, 
suinteresuotų verslo subjektų ir 
vietos bendruomenės bendradar-
biavimą bei tobulinant atitinkamų 
specialistų kvalifikaciją.

Pirmą kartą gyvai pristatyti savo 
rengiamus veiksmų planus ir iš-
girsti kolegų vertinimus, pasisem-
ti naudingos patirties iš kolegų 
airių, projekto partneriai turėjo 
galimybę praėjusį spalį organi-
zuotame partnerių susitikime ša-
lia Dublino esančiame Dan Lėrė 
mieste Airijoje.

Šių metų sausio 9-12 dienomis 
į parnerių susitikimą Rovaniemy-
je (Suomijos Laplandijos regio-
no centras) vyko savivaldybės 
administracijos Investicijų ir pro-
jektų valdymo vyriausioji specia-
listė Jurgita Rudienė ir URBACT 
vietos veiklos grupės narys, UAB 
„Druskininkų sveikatinimo ir poil-
sio centras AQUA“ gydyklos va-
dovas Kęstutis Ramanauskas. 
Susitikimo metu buvo aptarta to-
lesnė pažanga, rengiant darnaus 
turizmo veiksmų planus, daug dė-
mesio skirta ir Rovaniemio bei 
pačios Suomijos turizmo gerosios 
patirties sklaidai.

URBACT vietos grupės nariams 
partnerių vizito Rovaniemyje re-
zultatai buvo pristatyti 2022 m. 
kovo 2 d. organizuotame projek-
to URBACT vietos grupės susiti-
kime. Ten aptarta ir tolesnė pro-
jekto eiga bei Darnaus turizmo 
veiksmų plano rengimo klausimai.

Didžiausias dėmesys susitikimo 
metu skirtas vienos iš Darnaus 
turizmo veiksmų plano priemo-
nės aptarimui – gegužės 5-6 die-
nomis planuojamam projekto ren-
giniui neįgaliesiems „Druskininkai 
be ribų?“. Šiuo renginiu bus sie-
kiama įvertinti, kiek Druskininkai 
yra draugiški neįgaliesiems bei 
nustatyti tobulintinus kurorto as-
pektus turistų ir vietos gyventojų 
su negalia požiūriu, atsižvelgiant 
jų poreikius viešajai ir privačiai tu-
rizmo infrastruktūrai bei paslau-
goms. Renginio programoje nu-
matytos orientacinės varžybos, 
slidinėjimas „Snow arenoje“, pro-
to mūšis ir vakaronė bei pasirink-
tos SPA paslaugos. Kitos dienos 
ryte bus surengta panelinė dis-
kusija, kurios metu dalyviai ga-
lės išsakyti savo nuomonę, kaip 
jie jautėsi, būdami turistais Drus-
kininkuose. Atsižvelgus į jų pasta-
bas, bus parengtos rekomendaci-
jas bei planuojamos konkrečios 
tobulinimo priemonės.

Druskininkų savivaldybės atsto-
vams pristačius šio renginio kon-
cepciją projekto partneriams ir 
URBACT ekspertų komandai, ji 
sulaukė didžiulio palaikymo kaip 
vienas patraukliausių ir, tikėtina, 
efektyviausių būdų plėtoti darnų 
turizmą į sprendimų priėmimą ori-
ginaliai įtraukiant ir suinteresuotą-
sias šalis. Tokios veiklos duoda 
abipusę naudą – skirtingus porei-

kius turintys žmonės bus įtraukti į 
turizmo veiklas mieste, o Druski-
ninkai galės parodyti, kad tai ku-
rortas, kuriam rūpi, kad skirtingus 
poreikius turintys vietos gyvento-
jai ir kurorto svečiai čia jaustųsi 
patogiai.

Projekto pabaiga – 2022 m. va-

sara. Iki to laiko suplanuoti dar du 
partnerių susitikimai – konferenci-
ja Krokuvoje bei projekto užbaigi-
mo renginys Venecijoje. Neatme-
tama galimybė, kad, jei palankiai 
susiklostys aplinkybės, gegužės 
pradžioje galimas ir gyvas partne-
rių vizitas Druskininkuose.

Tarptautiniame projekte Druskininkai stiprina darnaus turizmo krypties vystymą
Kęstutis Ramanauskas, 
UAB „Druskininkų sveikati-

nimo ir poilsio centro AQUA“ 
gydyklos vadovas

Kokie įspūdžiai iš partne-
rių susitikimo Rovaniemyje? 
Kas buvo įdomu, naudinga?

Atvykus į bet kurį miestą ir 
bendraujant su to miesto turiz-
mo specialistais, visada ban-
dau susidaryti bendrą miesto 
vaizdą iš turisto perspektyvos 

– pirmiausia įvertinu, kokią dalį į miesto biudžetą suneša paja-
mos iš turizmo, kokia infrastruktūra ir traukos objektai generuoja 
didžiausius turistų srautus, koks sezoniškumas, miesto pasiekia-
mumas. Rovaniemi šiuo atžvilgiu maloniai nustebino. Išvykdamas 
tikėjausi mieste išvysti nesibaigiančias Kalėdas (vis tik šis mies-
tas pripažintas kaip oficiali Kalėdų Senelio rezidencija), bet suomiai 
sugeba apie tai priminti taktiškai ir neperlenkdami lazdos. 

Susisiekimas puikus – trumpa kelionė miesto autobusu nuo šiuo-
laikiškai įrengto oro uosto iki miesto centro, kuriame veikia pagrin-
diniai viešbučiai. Tada trumpa kelionė autobusu nuo viešbučio iki 
Kalėdų senelio miestelio, kuriame vyko vienas iš darbo grupės su-
sirinkimų. Turizmo sektorius Rovaniemyje sudaro tik apie dešimta-
dalį viso biudžeto pajamų ir didelių traukos objektų, išskyrus Kalė-
dų senelio miestelį, istorines šiaurės elnių fermas, jis neturi. 

Nustebino tai, kad čia pagrindinis traukos objektas – pati gamta. 
Didžioji dalis lankytojų ten vyksta būtent dėl žygių pėsčiomis, slidi-
nėjimo, pasivažinėjimo sniego motociklais, iškylavimo. Vietinės tu-
rizmo agentūros visiškai prisitaikiusios prie gamtos ir pagrindinės 
jų siūlomos paslaugos – šiltų drabužių nuoma, žygių pėsčiomis, 
slidėmis ir sniego motociklais, pasivažinėjimo šunų ir elnių traukia-
momis rogėmis organizavimas, šiaurės pašvaisčių „medžiojimas“, 
puikiai atspindi suomių meilę ir pagarbą gamtai. Šioje vietoje, ma-
nau, lietuviams yra ko pasimokyti.

Kokią patirtį galėtume pritaikyti Druskininkams, rengiant 
ir įgyvendinant Integruotą darnaus turizmo veiksmų planą 
(IAP)?

Viliuosi, kad iš šio projekto gims mūsų kurorto integruota dar-
nios plėtros strategija ateinantiems 10-15 metų. Panašu, kad vis-
ką Druskininkuose darome gerai ir judame teisinga linkme, tačiau 
yra būtina visą tai pateikti struktūrizuotai, numatant aktualius ku-
rorto veiklos vertinimo rodiklius, juos sekti ir analizuoti, užsibrėž-
ti įgyvendinamus tikslus bei jų siekti. Tai padeda išlaikyti ir užtikrin-
ti bendrą darnaus, aplinkai, lankytojams ir vietinei bendruomenei 
draugiško turizmo kryptį. Bendraujant su kitų šalių (projekte daly-
vauja devynių šalių, atstovaujančių 10-čiai kurortų atstovai) turiz-
mo specialistais, aiškėja, kad visi kurortai susiduria su panašiais 
iššūkiais – mažesnieji mąsto, kaip pritraukti papildomus turistų 
srautus, didesnieji – kaip juos riboti, nukreipti kitur ir administruoti, 
tvarkytis su aplinkosauga, transporto problemomis. Pasaulinė pan-
demija įnešė daug sumaišties turizmo rinkoje, tačiau ji suteikė ir 
galimybes „persikrauti“ – kardinaliai keisti kurorto vystymosi kryp-
tis, įgyvendinti sprendimus, kuriems reikia trumpam stabtelėti ir pa-
žiūrėti atgal, pradėti nuo naujo taško, įsivesti naujus vertinimo ro-
diklius ar jų sistemas.

Kaip Druskininkai atrodo kitų miestų kontekste Jūsų, kaip 
turizmo srities specialisto, akimis?

Druskininkai yra orientuoti į Lietuvos ir užsienio lankytojus, jų pri-
ėmimą, taigi ypatingai jautriai reaguoja į besikeičiančias geopoliti-
nes sroves. Pasaulinė pandemija labai smarkiai pakoregavo užsie-
nio turistų srautus. Užsienio šalių kurortų kontekste Druskininkus 
matau, kaip labai specializuotą kurortą, turintį savo veidą. Deja, di-
delė specializacija taip pat yra ir trūkumas – mes labai jautrūs bet 
kokiems kardinaliems pokyčiams ir adaptacijai prie besikeičiančių 
aplinkybių. Būtini ne tik dideli infrastruktūros pokyčiai, bet ir nau-
ja vizija, nuolatinė naujų turizmo rinkų paieška, požiūrio keitimas. 
Todėl labai teigiamai vertinu naujo Kultūros ir kongresų centro sta-
tybą, išvystytą konferencijų turizmą, investicijas į kurorto aplinkos 
tvarkymą, dviračių ir pėsčiųjų kelius, vis didesnį universitetų įsi-
traukimą į kurorto veiklą. Taip, mes turime savo unikalias mine-
ralinio vandens ir purvo procedūras ir puikią infrastruktūrą jas iš-
naudoti, tačiau, norint užsitikrinti kurorto ateitį, privalome žiūrėti 
plačiau.

URBACT projekto partnerių apsilankymas Rovaniemyje (Suomija)/Asmeninio archyvo nuotrauka

Susitikimo metu buvo aptarta tolesnė pažanga, rengiant darnaus turizmo veiksmų pla-
nus)/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Kadangi jis gerai žino kelių tin-
klą aplink Kijevą, tai dabar pa-
deda kariuomenei – vežioja kro-
vinius, žmones, atlieka kitus 
būtinus darbus. 

– Koks Jūsų gyvenimas 
buvo taikos metu? 

– Gyvenome gerai – dukra lan-
kė mokyklą, sūnus vaikų darže-
lį, o aš dirbau medienos gami-
nių fabrike. 

– Kokia buvo pirmoji karo 
diena? 

– Rytą, kai prasidėjo karas, 
aš buvau susiruošusi į dar-
bą. Tada močiutė man ir sako: 
„Kur tu eini, juk prasidėjo ka-
ras, ar žinai, kad Kijevą pradė-
jo bombarduoti?“ Pasirodo, jai 
paskambino Kijeve gyvenan-
ti mano mama ir apie viską pa-
pasakojo. Pas mus tą rytą buvo 
tylu, bet paskui pradėjome gauti 
informaciją, kad jau įvesta kari-
nė padėtis – visoje šalyje. Tada 
prasidėjo panika, žmonės bėgo 

į parduotuves ir viską pirko. Die-
nos pabaigoje visos parduotu-
vės jau buvo tuščios. Mes dar 
nežinojome visos tiesos apie 
užpuolimo mastą, gaudėme in-
formaciją iš įvairių šaltinių. O in-
formacija buvo prieštaringa – 
Kijevas didelis, todėl vienoje jo 
dalyje vyko sprogimai, o kito-
je buvo ramu. Nežinojome, kam 
reikia ruoštis, kas bus toliau. 

Pradėjome ruoštis galimoms 
priešų atakoms. Tie, kas gy-
veno aukštutiniuose namų 
aukštuose, persikėlė pas tuos 
žmones, kurie gyveno pirmuo-
siuose aukštuose, kad, prasidė-
jus bombardavimams, būtų gali-
ma kuo greičiau pasiekti rūsį ir 
ten pasislėpti. 

– Karina, kaip nusprendėte, 
kad reikia išvažiuoti iš Ukrai-
nos, juk nemažai Jūsų drau-
gų ten pasilikę iki šiol? 

– Mūsų mama yra daug dirbusi 
užsienyje, todėl turėjo daug pa-
žįstamų ir Baltarusijoje, ir Lie-

tuvoje. Mamos žemietė gyvena 
Alytaus rajone. Kai jos buvo ma-
žos, labai artimai draugaudavo, 
ten kartu vasarodavo. Kai prasi-
dėjo karas, ta moteris iš Alytaus 
pradėjo rašyti mamai, kad atva-
žiuotume į Lietuvą. Mes dar ne-
labai supratome, kas pas mus 
vyksta, o Lietuva jau viską žino-
jo apie karo apimtis ir pavojus.

Tada mama man pasakė, kad 
turime važiuoti į Lietuvą. Susi-
rinkome daiktus ir svarstėme, 
ką daryti. Mums buvo pasaky-
ta, kad po penkių valandų mūsų 
miestelyje bus rusai, todėl rei-
kėjo apsispręsti, ar skubiai iš-
važiuoti, ar ruoštis gyvenimui 
rūsyje. Mes apsisprendėme iš-
važiuoti. Pasirodė, kad tai ne-
bus taip lengva, nes trūko ben-
zino. Išvažiavome. Kelionė buvo 
ilga, bet sėkminga. Prie Ukrai-
nos – Lenkijos sienos mus pa-
sitiko savanoriai, kurie atvežė 
iki Lietuvos. Spėjome išvažuo-
ti, nes labai greitai mūsų mieste 
atsirado rusai ir čečėnai. Nors 

mūsų vyrai bandė ginti miestą, 
tačiau okupantų buvo daug, ir 
jie buvo labai žiaurūs.  

– Julia, o koks buvo Jūsų 
šeimos kelias iki Lietuvos? 

– Iki Lenkijos sienos mes va-
žiavome savo automobiliu. Bi-
jojome važiuoti tiesiausiu keliu, 
todėl sukome per Lucką, prisi-
dėjo kelios papildomos valan-
dos. Labai bijojome dėl vaikų, 
nes buvome girdėję, kad rusų 
kareiviai yra sušaudę ne vieną 
pabėgėlių šeimą. Todėl vaikus 
vežėme, uždarę automobilio ba-
gažinėje. Kai pasiekėme sie-
ną, vyras mane su vaikais pa-
liko, o pats sugrįžo kovoti prieš 
okupantus. Pasienyje teko lauk-
ti daugybę valandų. 

Pakeliui, susitikome su Kari-
nos šeima ir kartu pasiekėme 
Lietuvą. Dievas mums padėjo 
laimingai atvykti į Druskininkus. 
Kai dabar bendrauju su Ukrai-
noje likusiais kolegomis – gydy-
tojais, seselėmis, tai jie stebisi 
ir džiaugiasi tuo, kad sėkmingai 
atvykome į Jūsų šalį. 

– Karina, Julia, ar jau kiek 
nors nusiraminote?

– Dvi dienas, atvykę čia, mes 
labai jaudinomės, galvojome 
apie saviškius, pasilikusius ten. 
Dabar su jais susisiekėme, jie 
sveiki ir gyvi, tai mums ramiau. 
Čia ramu, jokio karo, bandome 
atsigauti, tačiau vis dar gąsdina 
įvairūs išgirsti garsai. 

Dabar gauname informacijos, 
kad mūšiai vėl tapo intensyves-
ni. Šiuo metu mūsų miestelyje 
siautėja rusai ir čečėnai, gavo-
me vaizdo įrašų apie jų siau-
bingą elgesį. Atrodo, kad čėčė-
nams karas tapo pramoga – jie 
telefonais filmuoja žiaurius vaiz-
dus, kai, pasileidę savo rytie-
tišką muziką, laužo mūsų žmo-
nėms rankas, kankina, žagina 
moteris. Tai labai baisu! 

Žmonės toliau evakuojami, 
Lenkiją pasiekti dabar jiems pa-
deda savanoriai. Daug mūsų 
giminaičių pasiliko Ukraino-
je, žmonės dalijasi informacija, 
kam ir kuo reikia padėti. Kai pa-
galvoji, kad išvykai į kitą šalį, o 
tavo namuose vyksta karas, tai 
labai liūdna ir baisu. Gelbsti tik 
tikėjimas, kad viskas bus gerai, 
kad mes nugalėsim. 

– Julia ir Karina, ar Druski-
ninkuose Jūs pirmą kartą? 

– Mes ir Lietuvoje dar tik pirmą 
kartą. Nebuvome iki tol išvažia-
vusios iš Ukrainos, keliavome 
tik po savo šalį.  

– Kaip vertinate Ukrai-
nos prezidentą Volodimirą 
Zelenskį? 

– Jis yra puikus šalies vado-
vas. Gal jis nėra labai repre-
zentatyvios išvaizdos, gal kai 
kas jį vertina pagal nuotraukas, 
bet tai, kaip jis elgiasi šioje dra-
matiškoje situacijoje, mus visus 
įkvepia kovoti už Ukrainą!

– Kaip Jūsų vaikai išgyvena 

šią situaciją?
– Jie mažai supranta, kas iš ti-

kro vyksta, per daug nepergy-
vena. Gerai, kad mūsų vaikai 
nematė tikrų atakų, todėl tie bai-
sūs vaizdai gal neliks jų atminty-
je. Julijos mažoji dukra, kai kur 
nors pamato Putino atvaizdą, 
sako: „Blogas dėdė“.

– Julia, ar prieš karo pradžią 
buvo ženklų, kad rusai puls? 

–Taip, buvo neramių ženklų. 
Iš dronų buvo mėtomi siųstu-
vai, kurie šlykščiai vibruodavo. 
Mūsų vyrai sulaikė keletą be-
namių, kurie dėliojo tam tikro-
se vietose prietaisus, nurodan-
čius okupantams, kurias vietas 
reikia bombarduoti. Baisiausia 
tai, kad tie benamiai ir asocialūs 
žmonės tai darydavo už men-
kus grašius. Virš miesto skrai-
dydavo rusų malūnsparniai, tai 
mes iškart apie tai pranešdavo-
me savo policijai. Atsirado keis-
tai ukrainietiškai, su specifiniu 
akcentu, kalbančių žmonių, ku-
rie, kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
rusų pasiųsti provokatoriai. 

– Ar dabar jaučiatės sau-
giai?

– Fiziškai ilsimės, bet iš esmės 
labai neramu. Dieną jaučiamės 
ramiau, turime visokių užsiėmi-
mų, negalvojame apie karą. Pa-
sidaro baisu, jei negalime su-
siekti su saviškiais. Labai norisi, 
kad mūsų artimieji irgi čia at-
važiuotų. Mūsų miestelis dabar 
sugriautas, Julios namai tapo 
griuvėsiais. 

Kai nežinai, kas ten vyksta, 
tada stengiesi būti ramus, bet 
kankina sapnai, atsiminimai. 
Esame dėkingos Lietuvai už pa-
ramą, supratimą ir palaikymą, 
už tai, kad jaučiame tvirtą lietu-
vių pagalbos ranką. Tikime, kad 
sugrįšime į savo namus, į Ukrai-
ną, kuri tikrai atsilaikys.

– Slava Ukraini!
– Heroyam slava!

Karo pabėgėlės Julia ir Karina: 
„Druskininkuose jaučiamės saugiai, tik labai neramu dėl 

artimųjų Ukrainoje“ 

Šalia Kijevo esantis Borodiankos miestas po rusų atakų virto griuvėsiais/Viešai skelbiama nuotrauka

Julia ir Karina džiaugiasi, kad jų vaikai nematė tikrų atakų, todėl tie baisūs vaizdai gal neliks jų atmintyje/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Mieli pacientai, 
Druskininkų Pušyno  klinikoje pradėjo dirbti gydytoja-kraujagys-
lių chirurgė, medicinos mokslų daktarė - Aušrinė Navickienė ir 
gydytojas - kraujagyslių chirurgas Narimantas Markevičius. 
Varikozinės kojų venos  – labai paplitusi liga. Varikozė, arba lė-
tinis venų nepakankamumas, dažnai vadinama tiesiog išsi-
plėtusiomis venomis. Ši liga vystosi, kai dėl venų vožtuvų ne-
sandarumo kraujui ėmus tekėti atbuline kryptimi, susikaupia 
pernelyg daug kraujo bei išsiplečia paviršinės kojų venos. Vari-
kozines kojų venas būtina gydyti ne tik dėl grožio. Negydant iš-
siplėtusio venų tinklo, pakinta kojų odos būklė, varikozės pa-
žeistose venose labai padidėja trombozės pavojus.

Atliekame šias paslaugas:
• Gydytojo angiochirurgo konsultacija
• Kojų venų ultragarsinis ištyrimas
• Žaizdų perrišimas
• Venų skleroterapija
• Konservatyvus giliųjų venų uždegimo gydymas
• Konservatyvus paviršinių venų gydymas

Telefonai registracijai 8 313 45969 ir 8 693 55611

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

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas 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

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome virėjų ir padavėjų.
Kontaktinis tel. 8 679 14738,  

el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

Kovo 5 d. Jonavoje sureng-
tame Lietuvos jaunučių ir jau-
nių kikbokso čempionate da-
lyvavo trys druskininkiečiai. 
Domas Kemzūra pusfinaly-
je įveikęs varžovą iš Širvintų, 
pateko į finalą, kuriame ko-
vojo prieš Palangos atstovą. 
Ten pasiekęs pergalę, Domas 

tapo 1 vietos nugalėtoju.
Vakaris Benevičius pusfina-

lio kovoje susitiko su elitinio Vil-
niaus klubo atstovu ir sugebėjo 
išplėšti pergalę. Finalinėje kovo-
je Vakariui teko pripažinti labai 
minimalų Jonavos atstovo pra-
našumą – jis iškovojo 2-ąją vie-
tą.

Ignas Olšauskas susitikime su 
varžovu iš Latvijos turėjo pripa-
žinti labai minimalų oponento 
pranašumą, jis iškovojo 3-iąją 
vietą.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Karo pabėgėlius apgyvendi-
nančios įstaigos ir gyventojai 
prašo pagalbos: reikia lovų, 
vaikiškų lovelių, čiužinių, ve-
žimėlių vaikams. Šie daik-
tai surenkami Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro 
daiktų pakartotinio naudoji-
mo centre „TikoTiks“, Karjero 
g. 2A, Takniškių kaime, Aly-
taus rajone.

Centro darbo laikas 8-17 val. 
darbo dienomis ir 9-15 val. – kas 
antrą šeštadienį. 

Tel. pasiteirauti 8 (6 43) 35634. 
„TikoTiks“ centre baldai sandė-

liuojami, pagal poreikį paskirsto-

mi karo pabėgėlių apgyvendini-
mu besirūpinančioms įstaigoms 
bei gyventojams, o prireikus – ir 
išvalomi, sutvarkomi, pataisomi. 

Karo iš namų išvarytiems 
žmonėms taip pat reikalingi vir-
tuvės reikmenys: puodai, keptu-
vės, elektriniai buities prietaisai. 
Jie taip pat surenkami „TikoTiks“ 
centre. 

Smulkius daiktus galima palikti 
ir daiktų mainų punktuose „Mai-
nukas“, esančiuose atliekų su-
rinkimo aikštelėse. Ant čia pa-
liekamų daiktų būtina nurodyti, 
kad tai parama karo pabėgė-
liams – šie daiktai renkami  ats-

kirai.
Druskininkų savivaldybė-

je „Mainukai“ yra Gardino g. 
102, Druskininkuose (tel. 8 
671 98 518, darbo laikas – II-VI 
9.00 – 18.00, pertrauka: 13.00 – 
14.00); Vytauto g. 57A, Leipa-
lingyje (tel. 8 680 41 450, dar-
bo laikas – II-V 9.00 – 12.00, VI 
9.00-18.00, pertrauka: 13.00 – 
14.00); Verpėjų g. 26, Viečiū-
nuose (tel. 8 655 96 925, II-VI 
9.00 – 18.00, pertrauka: 13.00 
– 14.00)

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

V. Benevičius, D. Kemzūra ir I. Olšauskas iš varžybų į Druskininkus sugrįžo su meda-liais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kikbokso čempionate sportinė sėkmė 
lydėjo jaunuosius druskininkiečius

Karo pabėgėliams skirti daiktai renkami 
centre „TikoTiks“ ir „Mainukuose“ 

Širdyse brandintos meilės savo žemei, kalbai ir kultūrai sėklos
Kovo 11-ąją dieną pražydo Tautos nepriklausomybės žiedais.

Švęskime bendrystės ir laisvės šventę!
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus

Užsakymo Nr. MDR-345-01
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Atsižvelgdama į visuomenės nerimą, kylantį dėl karo Ukrainoje, Druskininkų 
savivaldybė prašo gyventojų nepanikuoti, bet susipažinti su atnaujintu kolek-
tyvinės apsaugos statinių sąrašu. Kolektyviniuose apsaugos statiniuose yra 
patalpos, skirtos slėptis gyventojams ekstremalios situacijos metu. 

1. Liepų g. 2A – Daugiabučio rūsys 
2. Šv. Jokūbo g. 1 – Daugiabučio rūsys 
3. V. Kudirkos g. 10 B – Požeminis garažas („Saulės Sonata“) 
4. Maironio g. 7 – Naujo Kultūros centro rūsys
5. M. K. Čiurlionio g. 97 – Sporto centro rūsys
6. M. K. Čiurlionio g. 80 – Švietimo centro rūsys 
7. Klonio g. 2 – „Ryto“ gimnazijos rūsys 
8. V. Kudirkos g. 33 – Tech Spa (buvęs bankas) rūsys 
9. Gardino g. 55 – Pastatas-sandėlis 
10. Neravų g. 8 – Deklaracijų centro rūsys

11. Ateities g. 22 – Darželio „Bitutė“ rūsys
12. Kurorto g. 5 – Sanatorija „Saulutės“ rūsys
13. M. K. Čiurlionio g. 22 – Poilsio pastato rūsys
14. V. Kudirkos g. 45 – Požeminis garažas (GRAND SPA Lietuva) 
15. Verpėjų g. 17 – Viečiūnų bendruomenės centro rūsys
16. Verpėjų g. 11 – Viečiūnų Ambulatorijos rūsys
17. Jaunystės g. 8 – Viečiūnų progimnazijos rūsys
18. Jaunystės g. 6 – Viečiūnų darželio „Linelis“ rūsys
19. Alėjos g. 26 – Leipalingio progimnazijos rūsys
20. Alėjos g. 30 - Leipalingio dvaro rūsys

Druskininkų savivaldybė atkreipia dėmesį, kad kolek-
tyviniai apsaugos statiniai yra pažymėti specialiu civili-
nės saugos ženklu.

Informacija gyventojams:  
kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas

1. Liepų g. 2A – Daugiabučio rūsys 
2. Šv.Jokūbo g. 1 -  Daugiabučio rūsys 
3. V.Kudirkos g. 10 B - Požeminis garažas („Saulės Sonata“) 
4. Maironio g. 7 – Naujo Kultūros centro rūsys
5. M.K.Čiurlionio g. 97 - Sporto centro rūsys
6. M.K.Čiurlionio g. 80 – Švietimo centro rūsys 
7.  Klonio g. 2 – „Ryto“ gimnazijos rūsys 
8. V.Kudirkos g. 33 – Tech Spa (buvęs bankas) rūsys 
9. Gardino g. 55 – Pastatas - sandėlis 
10. Neravų g. 8 – Deklaracijų centro rūsys
11. Ateities g. 22 -Darželio „Bitutė“ rūsys
12. Kurorto g. 5 –  Sanatorija „Saulutės“ rūsys
13. M.K. Čiurlionio g. 22 - Poilsio pastato rūsys
14. V.Kudirkos g. 45 - Požeminis garažas (GRAND SPA Lietuva) 

19. Alėjos g. 26 – Leipalingio progimnazijos rūsys
20. Alėjos g. 30 -  Leipalingio dvaro rūsys

15. Verpėjų g. 17 – Viečiūnų bendruomenės centro rūsys
16. Verpėjų g. 11 – Viečiūnų Ambulatorijos rūsys
17. Jaunystės g. 8 – Viečiūnų progimnazijos rūsys
18. Jaunystės g. 6 -Viečiūnų darželio „Linelis“ rūsys

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas:  
„Iš kasdien gaunamų Jūsų žinučių suprantu, kad prieš beveik dvi 
savaites Rusijos pradėtas karas prieš taikius Ukrainos žmones 
sukelia labai daug nerimo ir baimių mūsų bendruomenėje. 
Suprantama, kad kasdien matomi protu nesuvokiami, itin žiaurūs 
vaizdai priverčia susimąstyti: o kas būtų, jei tai nutiktų ir pas 
mus, ką reikėtų tokiu atveju daryti, kaip elgtis? Pirmiausia raginu 
nepanikuoti, negąsdinti aplinkinių, prisiminti, kad Lietuva yra 
NATO narė – galime jaustis saugūs. Mūsų kariuomenė, policija 
ir pasieniečiai atidžiai stebi situaciją pasienyje. Esu tikras, kad 
padidinto budrumo režimu dabar tai daro visos Europos Sąjungos 
šalys. Taip pat kiekvienam siūlyčiau pasidaryti tam tikrus namų 
darbus, kad jaustumėtės ramiau. 

Ir daugiabučių, ir privačių namų gyventojams patarčiau 
susitvarkyti savo turimus rūsius. 

Juose dažniausiai laikome labai daug gyvenime nebenaudojamų 
daiktų – iškraustykite juos. Jei rūsyje yra langų – pasiruoškite 
juos, esant reikalui, kažkuo apsaugoti. Tam idealiai tinka maišai 
su smėliu.

Pagalvokite apie apsirūpinimą vandeniu, maisto atsargomis, 
medikamentais, kitomis jūsų būtiniausius poreikius užtikrinančiomis 
priemonėmis.

Praėjusią savaitę kartu su įstaigomis taip pat atlikome daug 
namų darbų. 

Mūsų įstaigos peržiūrėjo evakuacijos planus, atsinaujino 
turimus rezervus pradedant vaistinėlėmis ir kitomis reikalingomis 
priemonėmis, pasikartojome pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius. 

Būtinąsias paslaugas – sveikatos priežiūrą, vandenį, elektrą, 
šilumą ir kt. – teikiančios įstaigos yra apsirūpinusios jų darbui 
reikalingomis rezervinėmis priemonėmis: medikamentais, biokuru, 
generatoriais. Šie rezervai nuolat papildomi.

Taip pat atnaujinome kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą. 
Didieji SPA ir poilsio centrai savo rūsių patalpas yra pasiruošę 

prireikus panaudoti savo darbuotojams ir svečiams, ligoninė ir 
poliklinika – gydytojams ir pacientams. 

Tikiuosi, kad ši informacija leis jums jaustis ramiau, o pasinaudoti 
šiais „namų darbais“ mums niekada neteks. 

Noriu padėkoti visiems druskininkiečiams, kurie neliko abejingi 
ir siūlo savo pagalbą nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms. 
Išsamią informaciją, kur ir kokią savo pagalbą galite pasiūlyti, 
rasite savivaldybės tinklapyje, skiltyje „

Taip pat prašau Jūsų – neįžeidinėkite, nediskriminuokite ir 
netapatinkite su režimu rusų ir baltarusių tautybės žmonių, 
gyvenančių ir dirbančių Druskininkuose.

Jie yra mūsų šalies gyventojai, mūsų kaimynai, bendradarbiai – 
jie, kaip ir mes visi, palaiko Ukrainą ir jos žmones.“

DRUSKININKAI

VIEČIŪNAI LEIPALINGIS



2022 m. kovo 10 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3458

Kasmet Druskininkų jauni-
mo užimtumo centras (JUC) 
jauniems žmonėms pasiūlo 
tęstinių veiklų bei jau tradici-
jomis tapusių renginių – eks-
tremalaus sporto festivalis 
„Holy Pine“ ar „Naktinis krep-
šinis“. Šiais metais pasiūly-
ta dar daugiau naktinių vei-
klų, tokių kaip „Naktinėtojai“, 
„Merginų naktis“, taip pat su-
burtas knygų mylėtojų klubas 
„Kankorėžių ministerija“. 

Bene karščiausia centro nau-
jiena – atnaujinta centro kom-
piuterinė erdvė: įsigyti penki 
modernūs kompiuteriai, stalai, 
patogios kėdės. Šie teigiami 
pokyčiai atsirado, įgyvendinant 
projektą, teiktą finansuoti Eu-
ropos solidarumo korpuso pro-
gramai. Juo buvo siekiama ne 
tik atsinaujinti, tačiau ir sukur-
ti jaunimo elektroninio sporto 
bendruomenę, sudaryti koman-
das ir suteikti jaunuoliams gali-
mybes dalyvauti vietiniuose bei 
tarptautiniuose elektroniniuose 
sporto turnyruose. Dar vienas iš 
tikslų – surengti pirmąsias Drus-
kininkų mieste elektroninio spor-
to varžybas, kuriose susigrumtų 
visi tokio sporto entuziastai. No-
rintieji sekti karščiausias naujie-
nas yra kviečiami prisijungti ir 
stebėti informaciją „Facebook“ 
platformoje – 5KOMPAI.

Druskininkų JUC erdvėje daž-
niausia lankosi jaunimas nuo 14 
iki 29 metų amžiaus, tačiau nuo 
2021 metų, kai centras koordi-
navo vaikų vasaros stovyklas 
Druskininkuose, čia yra rengia-
mi reguliarūs susitikimai su 7-12 
amžiaus vaikais, dalyvavusiais 
tose vasaros stovyklose. 

Susitikimų metu administra-
torius Jonas užtikrina smagų 
ir turiningą vaikų laisvalaikį, or-
ganizuoja estafetes, maisto ga-
mybos vakarus, menines dirbtu-
vėles, rengia filmų peržiūras. 

Yra ir dar viena naujiena, skir-
ta 12-13 amžiaus jaunuoliams – 
jie galės lankytis jaunimo erdvė-

se kiekvieną pirmadienį nuo 14 
iki 20 valandos.

Druskininkų JUC komanda 
džiaugiasi, sėkmingai gavusi 
Jaunimo reikalų departamen-
to prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos finansavimą 
2022-2023 metams. Finansa-
vimas užtikrins tęstinių veiklų, 
renginių bei naujų paslaugų įgy-
vendinimą. 

Viena iš jų – radijo bango-
mis valdomos mašinytės. JUC 
įrengs lenktynių trasą, kurio-
je visi norintieji galės išmėginti 
savo strategijas, greitį. Bus gali-
ma dalyvauti ne tik šiose veiklo-
se, bet ir planuojamame turnyre. 

Na, o mėgstantiems muzikuo-
ti ir improvizuoti arba tiesiog iš-
mėginti save naujoje veikloje – 
muzikinio įrenginio „loopstation“ 
įsigijimas. Tai priemonė, dar va-
dinama kilpine mašina, kuria, 
naudojant basą ir instrumen-
tus, galima kurti melodijas čia ir 
dabar. Ši naujovė padės skleis-
tis jaunų žmonių kūrybiškumui ir 
savirealizacijai.

Šaunioji Druskininkų JUC ko-
manda pristato dar vieną labai 
šviežią ir itin smagią naujieną 
– individualius mokymus jauni-
mui. Komandos teigimu, šie mo-
kymai padės anksti atrasti jaunų 
žmonių pomėgius, kurie ateity-
je gali išaugti į būsimą darbą ar 
sėkmingą karjerą. Jaunimas yra 
kviečiamas pasinaudoti šia iš-
skirtine galimybe. 

Daugiau informacijos apie vyk-
domus individualius mokymus 
bei registracijos formas galima 
rasti puslapio www.juc.lt skiltyje 
„Pagalba jaunimui“/„Mokymai“. 

Šviesos ir vaizdo operatorius 
Justas Vilūnas visus norinčius 
išmokti apšvietimo įmantrybių 
– kaip valdyti šviesas, valdy-
mo pultą, kaip teisingai sujung-
ti laidus, susipažinti su įvairiais 
lempų tipais, ir, žinoma, pačiu 
apšvietimo dizainu – kviečia į 
mokymus.

Justas siūlo ir filmavimo pa-
mokas visiems šios srities en-

tuziastams, kurie neturi patir-
ties arba yra mažai susidūrę 
su montavimo programomis bei 
kita su filmavimu susijusia spe-
cifika. 

Jaunuoliams, kurie neabejin-
gi šokiams ir judesiui, renginių 
organizatorius ir choreografas, 
JUC komandos narys, Justinas 
Baltulionis rengia individualias 
„Hip Hop“ šokių pamokas. Lau-
kiami visi – ne tik jau šokantys, 
tačiau ir tie, kurie nori išmokti 
šio energingo šokio pradmenų.

Dar viena energingo judesio 
kryptis su treneriu Evgenijumi – 
breiko pamokos. Tai šokis, rei-
kalaujantis fizinės jėgos ir mąs-
tymo. Evgenijus kviečia visus 
norinčius išbandyti ir susipažinti 
su šiuo šokiu.

Kaip veikia mikrofonai ir kaip 
įgarsinti renginį? Kokia technika 
yra naudojama koncertų metu? 
Apie visa tai kalba ir norinčius 
daugiau sužinoti moko jaunimo 
darbuotojas Deividas Laukio-
nis. Jo teigimu, jaunuoliai ne tik 
smagiai praleis laiką, klausyda-
miesi muzikos, bandys atpainio-
ti milijoną laidų, tačiau ir iš tiesų 
gaus itin vertingos informacijos.

Druskininkų JUC organizuo-
ja patrauklias veiklas, renginius, 
skatina jaunimo iniciatyvas, ren-
gia klasės valandėles, visą šią 
informaciją galima rasti „Fa-
cebook“ ir „Instagram“ platfor-
mose bei uždaroje JUC „Face-
book“ grupėje ERDVĖLAIVIS. 
Taigi, Druskininkų jaunime, Jūs 
visi pas mus esate laukiami! 

Projektas „Elektroninio sporto 
erdvė“ arba 5KOMPAI (ESC30-
SOL-8BAA7CAA) yra finansuo-
jamas Europos solidarumo kor-
puso lėšomis.

Druskininkų JUC veiklų finan-
savimą užtikrina Druskininkų 
savivaldybė bei kiti fondai, ku-
riems Druskininkų JUC teikia 
projektinius pasiūlymus.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija

Karščiausios Druskininkų JUC naujienos

Druskininkų JUC jaunimui siūlo įvairių smagių renginių/JUC archyvo nuotraukos

Druskininkų JUC komanda džiaugiasi, gavusi Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą 
2022-2023 metams, kuris užtikrins tęstinių veiklų, renginių bei naujų paslaugų įgyvendinimą/JUC archyvo nuotrauka
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Praėjusiais metais Veisiejų 
technologijos ir verslo moky-
kla prisijungė prie Profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ ir 
kartu su Druskininkuose veiku-
siu šio centro filialu tapo Profe-
sinio mokymo centro „Žirmū-
nai“ Pietų Lietuvos filialu, savo 
veiklą vykdančiu jau dviejų sa-
vivaldybių teritorijoje. 

Sustiprėjusiai mokymo įstaigai 
vadovaujanti Laimutė Vaitiekūnie-
nė mano, kad žmogaus gyvenimo 
prasmė yra iššūkių sau kėlimas ir 
jų įgyvendinimas: „Šis mano gy-
venimo etapas – labai prasmin-
gas, nes reikia padėti pamatus 
naujai besikuriančiam profesi-
nio mokymo centro „Žirmūnai“ fi-
lialui. Laimėjimų jau yra: suburta 

jauna ir profesionali administraci-
jos komanda, bene geriausi regi-
ono profesijos ir bendrojo ugdy-
mo mokytojai. Visų mūsų tikslas 
– kuo sklandžiau įgyvendinti re-
organizacijos nuostatas taip, kad 
taptume dar stipresniu, itin koky-
biškas profesinio mokymo pas-
laugas teikiančiu centru regione“. 

Naujojo Pietų Lietuvos filialo 
strategija remiasi lanksčiu rea-
gavimu į mokinių ir darbdavių po-
reikius, todėl jau pirmaisiais reor-
ganizacijos metais duris atvėrė 
kurorto profesijų skyrius Druski-
ninkuose bei technologijų ir vers-
lo skyrius su gimnazija Veisiejuo-
se. 

Direktorė L. Vaitiekūnienė ti-

kina, kad Pietų Lietuvos filialo 
gimnazijoje mokiniai jau gali imti 
dėlioti savo būsimos karjeros pla-
nus: „Džiaugiuosi, kad pagaliau 
garsiai pradėta kalbėti apie karje-
ros ugdymą mokyklose. Tai reiš-
kia, kad jaunas žmogus galės 
kryptingai atsiskleisti pagal savo 
polinkius. Mūsų centras turi visas 
galimybes suteikti tam tęstinumą: 
netolimoje ateityje mūsų moki-
niams, nusprendusiems tęsti stu-
dijas kolegijoje, bus užskaitoma 
dalis modulių ir dėl to jų mokyma-
sis aukštojoje mokykloje pastebi-
mai sutrumpės.“

Ugdymas karjerai – tai pama-
tas jauno žmogaus ateičiai, Vei-
siejuose esančioje gimnazijo-
je prasidedantis jau nuo devintos 
klasės, kai pasirinktinai pagal 
moksleivių pomėgius ir talentus 
jiems dėstomi profesijų moduliai, 
susiję su statybomis, maisto ruo-
šimu, grožio sritimi. Tai reiškia, 
kad mokiniai mokosi ne tik visų 
pagrindinių dalykų, dėstomų ir ki-
tose mūsų šalies gimnazijose, bet 
ir papildomai, vietoje technologi-
jų pamokų, daro tai, kas artima jų 
širdžiai ir naudinga būsimai karje-
rai – kepa picas, verda kavą, ker-
pa plaukus, aptarnauja kavinės 
lankytojus. Tokiu būdu jie ne tik 
„pasimatuoja“ dominančias pro-
fesijas, bet ir gauna pažymėjimą, 
suteikiantį tam tikrą, pavyzdžiui, 
picų kepėjo, kompetenciją.

Pabaigę dešimt klasių, jaunuo-
liai gali mokytis toliau ir įgyti pa-
sirinktą profesiją. Tokiu atveju 
mokiniai ne tik įgis vidurinį išsila-
vinimą, bet ir, pasimokę dar vie-
nerius metus, taps kvalifikuotais 
statybininkais-apdailininkais, pa-
davėjais-barmenais ar kitos sri-
ties specialistais. 

„Veisiejuose esančioje gimna-

zijoje mes ruošiame sėkmingai 
karjerai, nes esame labai stipriai 
susitelkę į praktinį mokymą, pa-
stebime moksleivių talentus ir 
padedame jiems, tų talentų ve-
diniems, užaugti. O tada jau jau-
niems žmonėms atviras visas pa-
saulis, nors pirmiausia darbdaviai 
labai laukia mūsų moksleivių čia, 
Pietų Lietuvoje“, – sako direktorė 
L. Vaitiekūnienė. 

Beje, Pietų Lietuvos filialas savo 
mokiniams siūlo ir įvairiopas, tu-
riningas bei prasmingas laisvalai-
kio leidimo formas. 

Technikai neabejingi jaunuo-
liai, sulaukę 16 metų, čia gali įgy-
ti traktorininko ir minimalaus pasi-
rengimo ūkininkauti kvalifikaciją, 
o vėliau – ir B kategorijos vairuo-
tojo teises. 

Norintys išbandyti save sce-
noje, gali įsilieti į choreografi-
nio ansamblio „Pasagėlė“ veiklą, 
o laisvalaikį siejantieji su sportu 
laukiami puikioje salėje, kurioje 
galima ne tik žaisti krepšinį ar tin-
klinį, bet ir spausti štangą, sekant 
Dzūkijos žaidynių štangos spau-
dimo varžybų čempionų, Pietų 
Lietuvos filialo ugdytinių Laimu-
tės Bleizgytės ir Arnoldo Meizne-
rio pėdomis. 

Moksleiviai, neabejingi dai-
lei, Pietų Lietuvos filialo mokiniai 
meninės kalvystės būrelyje su-
kurtais darbais jau papuošė Vei-
siejų bažnyčią, seniūniją, mieste-
lio parką, jų gaminami suvenyrai 
tapo Lazdijų švietimo centro ren-
ginio „Verslo sparnai“ apdovanoji-
mo statulėlėmis.

Na, o gamtos mylėtojams Pietų 
Lietuvos filiale įkurta atvira žalio-
ji klasė, kurioje mokiniai gali ne tik 
pažinti, bet ir tyrinėti juos supan-
čią aplinką.

Be abejonės, kiekvienas žmo-

gus – unikalus, tad ir gimnazijo-
je susiburia moksleiviai, turintys 
įvairių svajonių. „Mes labai verti-
name ir tuos mokinius, kurie nu-
sprendžia toliau bandyti, ieškoti, 
mokytis. Baigę gimnaziją Veisie-
juose, kai kurie vyksta studijuo-
ti į šalies kolegijas, universitetus, 
vejasi savo jaunatviškas svajo-
nes. Tačiau moksleiviai pas mus 
vis sugrįžta, net studijuodami di-
dmiesčiuose jaučia nostalgiją, at-
eina į gimnaziją pasikalbėti su 
mokytojais, pasidalija savo jaus-
mais, patirtimis, planais ir visa-
da lieka suprasti bei išklausyti“, 
– apie dėmesingą atmosferą mo-
kykloje pasakoja L. Vaitiekūnie-
nė. 

Švietimo įstaigos lyderė taip pat 
pabrėžia, kad mokykla turi padėti 
žmogui kurti laimingą gyvenimą, 
kuris čia, Pietų Lietuvoje, gali la-
bai sėkmingai skleistis. „Manau, 
kad žmogui daug nereikia: jis turi 
turėti būstą, gerai apmokamą, 
mėgstamą darbą ir išvystytą gy-
dymo, švietimo, paslaugų spek-
trą. Šiuolaikinė švietimo sistema, 
o ir mūsų atsinaujinęs Profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ filialas 
turi daug svertų prisidėti prie regi-
onų patrauklumo stiprinimo. Mes 
suteikiame žmogui labai konkre-
čius įgūdžius ir gebėjimus, ku-
riuos jam belieka pritaikyti darbe. 
Galime drąsiai sakyti, kad profe-
sinis ugdymas – labai patrauklus, 
tai patvirtina ir mūsų moksleiviai, 
ir mokytojai, dirbantys iš pašauki-
mo ir tikintys ne tik savo ugdyti-
niais, bet ir viso regiono sėkme“, 
– apibendrina L. Vaitiekūnienė.

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos 

filialo informacija

Mokykla turi padėti žmogui kurti laimingą gyvenimą

L. Vaitiekūnienė tikina, kad Pietų Lietuvos filialo gimnazijoje mokiniai jau gali imti dėlioti savo 
būsimos karjeros planus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-345-02

Druskininkai svetingai sutinka pabėgėlius iš Ukrainos
„Turime darbo praktikos su 

vaikais, kurie nemoka lietuviš-
kai, kai, ilgai pagyvenę užsieny-
je, sugrįžta su tėvais į Lietuvą. 
Tokių pavyzdžių yra Leipalingio 
mokykloje, kurioje vaikai po tru-
putį vėl išmoko lietuvių kalbos“, 
– sakė D. Brown. 

Laukia vaikų namų auklėti-
nių

Sanatorijos „Belorus“ rinkoda-
ros vadovė Elena Ramanaus-
kienė sakė, kad jie pas save 
įkurdino dvi ukrainiečių šeimas 
– dvi mamas ir po du jų vaikus, 
kuriems nuo 4 iki 9 metų. 

„Šeimoms buvo skirti atskiri 
kambariai, jie maitinami tris kar-
tus per dieną, naudojasi mūsų 
baseinais ir kitomis procedūro-
mis. Mūsų darbuotojai savo ini-
ciatyva sunešė reikiamų rūbų, 
reikalingų daiktų. Manau, kad 
jie jau psichologiškai apsirami-
nę“, – sakė E. Ramanauskienė. 

Sanatorijoje taip pat laukiama 
Ukrainos vaikų namų auklėtinių 
grupės. 

Globos ambasadorė, visuo-
menės veikėja druskininkietė 

Diana Gaičiūnaitė-Dirmė sakė, 
kad ji ir anksčiau, kai dar nevy-
ko karas, teikė pagalbą Ukrai-
nos vaikų namams. 

„Tuomet manęs klausinėjo, ko-
dėl padedu būtent Ukrainos vai-
kams. Dabar, kai atsitiko ši tra-
gedija, niekam tokių klausimų 
nebekyla“, – sakė D. Gaičiūnai-
tė-Dirmė. 

Moteris kalbėjo, kad vaikai pa-
tenka į vaikų namus, kai neten-
ka savo šeimos. Jie neturi mo-
tinos ir tėvo, kurie, kaip siena, 
apsaugotų nuo priešiško pasau-
lio. Nėra kam jų ginti. Jie taip pat 
negali pasirūpinti savimi, neturi 
pasirinkimo laisvės. Namuose, 
kuriuose ji lankėsi praėjusią va-
sarą, gyvena apie 50 vaikų, pa-
tekusių į bėdą.

„Nuo tada, kai aplankiau Ukrai-
nos vaikų namus ir susipažinau 
su globos namų auklėtiniais, 
pradėjau bendrauti su sunkaus 
likimo vaikais. Šis bendravimas 
padėjo man nusileisti iš dan-
gaus ant žemės. Esu dėkinga 
šiems vaikams už tai, kad mano 
širdis buvo sudaužyta į tūkstantį 
mažų gabalėlių ir už tai, kad jie 

surinko šias daleles bei grąži-
no mano širdį dvigubai didesnę. 
Dabar, kai Ukrainoje prasidėjo 
karas, vaikai atsidūrė ypatingai 
sudėtingoje situacijoje... Sunku 
įsivaizduoti, ką jiems tenka išgy-
venti“, – kalbėjo Diana.

Moteris teigė palaikanti nuo-
latinį kontaktą su savanoriais 
iš Kijevo. Jos nuomone, dabar 
reikia padėti visiems, kam šiuo 
metu tos pagalbos labiausiai 
reikia, nieko neišskiriant.

„Man sakė, kad labai reikia 
tam tikrų, konkrečių daiktų, o 
ypač – vaistų, higienos priemo-
nių. Karas griauna viską, taip 
pat ir labdaros bei pagalbos sis-
temas. Didžiausia problema yra 
ta, kad labdara ir pagalba dėl 
karo veiksmų ir logistikos pro-
blemų negali pasiekti tam tikrų 
Ukrainos vietų“, – sakė D. Gai-
čiūnaitė-Dirmė.

Jos nuomone, kadangi nežino-
ma, kiek laiko truks karas, kiek 
laiko reikės padėti pabėgėliams 
iš Ukrainos, reikia kaupti atsar-
gas būsimajai pagalbai.

Parangė Laimutis Genys

Atkelta iš 3 psl.

D. Gaičiūnaitė-Dirmė: „Nežinoma, kiek laiko truks karas, kiek laiko reikės padėti pabėgė-
liams iš Ukrainos, reikia kaupti atsargas būsimajai pagalbai“ )/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

UAB „Druskininkų 
komunalinis ūkis“ ieško 
pagalbinio darbininko.

Tel. 8 616 04212

GARAŽŲ BENDRIJOS „ŠILAS“ NARIŲ ŽINIAI!
Kovo 27 d. (sekmadienį), 16 val. garažų 

bendrijos „Šilas“ teritorijoje, prie garažo Nr. 38 
įvyks visuotinis narių susirinkimas. Informacija 

apie susirinkime svarstomus klausimus yra 
paskelbta bendrijos skelbimų lentoje. Jeigu 
į susirinkimą atvyks mažai bendrijos narių, 
pakartotinis susirinkimas įvyks po dviejų 

savaičių – balandžio 10 d., sekmadienį, 16 val. 
prie garažo Nr. 38.

Prašome visus bendrijos narius aktyviai 
dalyvauti. Papildoma informacija 

tel. 8 609 41640

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalingi:
- masažuotoja (-as)
- bendrosios praktikos slaugytoja (-as).

Tel. (8 313) 59103

Brangiausiai perkame 
dirbamą arba apleistą 

žemę Druskininkų, Lazdijų, 
Varėnos savivaldybėse. 
Galime nupirkti skubiai.  

Tel. 8 676 26009

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.5925/0011:193), 
esančio Leipalingyje, Druskininkų sav., savininkus D. S., 
kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.2M-M-2226) 2022-03-15 10:00 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr./projekto Nr. 1397 N), esančio 

Leipalingyje, Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į 

IĮ„Žemata“ adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, 
el.paštu info@zemata.lt arba telefonu 8 676 02621

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,  

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620
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Užuojautos
Mes norime tikėti, kad Mama – amžina.

Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė 
savo gelmėn...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Danutę 

Plutulevičienę ir visus artimuosius.

DNSB „Gojus“ gyventojai

Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Į Amžinybę išėjus Stanislovui Daugėlai, 
nuoširdžiai užjaučiame sūnus Artūrą ir Algirdą, 

dukrą Rasą ir visus artimuosius.

Druskininkų „Bočiai“

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus...

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Mirus Stanislovui Daugėlai, nuoširdžiai 
užjaučiame sūnus Artūrą ir Algirdą, dukrą Rasą ir 

visus artimuosius.

Druskininkų „Bočių“ „Pasagėlės“ klubo nariai

Visada Mama liks su Jumis, 
nors žodžiais ir neprakalbės: 
pavasarį – žieduos švelniuos,

rudenį – lapų šlamesy.

Nuoširdžiai užjaučiame Vytą Matulevičių dėl 
mylimos Mamytės mirties.

Bendrijos „Merkurijus“ gyventojai

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,

pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...

Nuoširdžiai užjaučiame Volhą Surovec dėl 
mylimo Tėvelio mirties.

R. Pankevičienės įmonės kolektyvas

Skaudu, graudu, nyku...
Krenti į skausmo duobę begalinę

lyg paukštis palaužtu sparnu.
MAMA negirdi Jūsų sielos skausmo,
keliauja Amžinybės slėpinių taku...

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiriame Vidutei Žadeikienei.

R. Pankevičienės įmonės kolektyvas

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Reikalingi tarptautinių 
reisų  vairuotojai-

ekspeditoriai, turintys 
„CE“ kategoriją.

Savaitės trukmės reisai.
Tel. +370 654 22201

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

RENGINIAI
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

Kovo 17 d. 16 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) 
– Gerardo Raito Šatūno kūrybos parodos „Nerimas“ atidarymas. Paroda skiriama 
Algiui Uždaviniui (1962-2010 m.) atminti 

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

PARODOS
Iki kovo 16 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) 

eksponuojama plakatų paroda „Čiurlionis svetur“

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

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

Iki kovo 17 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) 
veiks Arvydo Kašausko personalinė paroda „Tapyba“.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale  

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272  

arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!
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2022.03.12 d.
Šeštadienis

2022.03.11 d.
Penktadienis

2022.03.13 d.
Sekmadienis

2022.03.14 d.
Pirmadienis

06:25 Princesė Gulbė. Kara-
liškoji miZterija.
07:55 Šarlotės voratinklis.

09:45 Septynios minutės po vidurnakčio.
11:55 Adelė ir mumijos paslaptis.
14:05 Šviesos apakintas.
16:25 Zoologijos sodo prižiūrėtojas.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Kartos. 
23:00 Lietuviški svingeriai.
00:55 Tas. Antroji dalis.
04:10 Pabėgimas.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Valstybės simboliai. 
Herbas.” 

07.00 „Gyvi“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Pirmininko diplomatija. Atkurto-
sios Lietuvos kelias“. 
11.05 „Lapteviečiai.” 
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kauno valstybinio muzikinio te-
atro koncertas Kovo 11-osios proga.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Trys grandai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Laisvės žvalgas”. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Grupės „HIT Paradas“ koncertas.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Jausmai”. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Radži koncertas.

06:00 „Kova už būvį“.
08:10 „Neatrasta Indija“.
11:40 Ieškokit Gudručio. Briu-
sas ir Loidas siautėja.

13:10 Mis Slaptoji agentė.
15:25 Piko valanda.
17:30 Prieš pakratant kojas.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Globalinė audra.
23:40 Taikdarys.
02:05 Lenktynininkas.

06:30 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Žvėrelių būrys“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Ponas Magu“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Titanų žygis į Holivudą.
11:15 Beprotiškiausios melodijos. Nuo-
tykiai tęsiasi.
13:05 Sklinda gandai.
15:10 Prestižas.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Gandrų siuntų tarnyba.
21:15 Mažulė, verta milijonų.
23:35 Šnipas per klaidą.
01:15 Lietuviški svingeriai.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Karoli-
na Praniauskaitė“.
08.30 Eko virusas. 

09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Istorija gyvai. 
11.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Miško balsas. 
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 dvarai. 
04.00 Miško balsas. 
04.20 Misija: laukinė gamta. 
05.10 Istorija gyvai. 
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 „Neatrasta Indija“.
11:40 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Užpuolikai.
00:10 Dimensijos.
02:00 Globalinė audra.

06:30 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Žvėrelių būrys“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Ponas Magu“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Dže-
ris. Šnipų žaidimai.
11:00 Mano draugas delfinas 2.
13:10 Artūras, svajonių milijonierius.
15:25 Policininkų šou.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:30 Agentė Ava.
23:25 Sukilimas.
01:10 Mažulė, verta milijonų.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Misija: laukinė gamta. 

10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Partizanų keliais. 
11.00 180° kampu. 
11.30 Istorija gyvai. 
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 dvarai. 
21.00 TV Europa pristato. „Lietuvos 
gelmių istorijos“. 
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 „Savickas classic 2021“. 
08:00 „Pričiupom!“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Neatrasta Indija“.
11:40 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:40 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Jonavos „CBet“.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:35 Užpuolikai.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „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 Stokholmas.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:20 Agentė Ava.
03:15 „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.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kas ir kodėl? 

06:30 Euromaxx. 
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Pusryčiai pas kaimyną. 
08:00 Širdyje lietuvis. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
10:00 Minėjimas, skirtas Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo dienai, ir 
Valstybės Nepriklausomybės stipendi-
jos įteikimo ceremonija. 
10:45 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. 
12:00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų pa-
kėlimo ceremonija. 
12:30 Eitynės „Nepriklausomybės at-
kūrimo kelias“ Gedimino prospektu. 
13:00 Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo diena. 
14:15 Gražiausios poetų dainos.
15:20 Elė ir Daktaras. 
16:20 Skrydis per Atlantą. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. 
19:00 Speciali programa Kovo 11-ajai.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Purpurinis rūkas. 
00:10 Nematoma. 
01:40 Gamtininko užrašai. 
02:05 Mano geriausias draugas. 
02:35 Išpažinimai. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Šventadienio mintys. 
04:00 Mano Lietuva. Šventinis koncertas.
04:20 Skrydis per Atlantą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 

06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Viesulas 2.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
12:00 Tuoktuvių žaidimai.
12:55 Ledo žemė.
13:45 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 Sulieknėk.
00:30 Purpurinis rūkas. 
02:15 Įžeidimas.
04:05 Kūrybingumo mokykla. 
04:15 Stulbinami protai.

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.
21:50 Svajonių komanda 1935.
23:50 Nova Lituania. 
01:25 Sulieknėk!
03:05 Laukinis rojus.
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
04:25 Puaro.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Įstatymas ir tvarka.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 Tai kur toliau? 
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. 

06:00 „Magiškoji komanda“.
06:30 „Teris ir užburta Aušros 
karalystė“.
08:15 „Garsioji meškinų inva-

zija į Siciliją“.
10:00 „Lilo ir Stičas“.
11:40 „Ralfas Griovėjas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Ralfas Griovėjas“.
13:45 „A-X-L“. 
15:40 „Piteris Penas“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Piteris Penas“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI Nacionaliniai apdo-
vanojimai „Lietuvos garbė 2022“.
22:30 „Adelainos amžius“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Adelainos amžius“.
00:50 „Virsmas“.
02:45 „Angelas sargas“.
05:20 „Moderni šeima“.

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 „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 „Laukinis Sibiras“.
14:15 „Napoleonas“.
16:00 „Dykumos daktarė“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Dykumos daktarė“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
21:30 „Džentelmenai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Džentelmenai“.
23:55 „Banga žudikė“.
01:45 „Kova už garbę“.
03:30 „Saugus prieglobstis“.

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 „Monstrų universitetas“.

06:00 „Žmogus voras“.
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 „Pašalintieji“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Pašalintieji“.
00:25 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Įrodytas nekaltumas“.
03:25 „X failai“.
04:25 „Bulis“.
05:15 „Moderni šeima“.

00.00 Grupės „Balius“ koncertas.
01.00 Laisvės TV valanda. 
02.00 Misija: laukinė gamta. 
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Pirmininko diplomatija. Atkurto-
sios Lietuvos kelias“. 
03.55 Nauja diena. 
04.35 Laisvės TV valanda. 
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

15:20 „Taksi“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai“. 
22:00 „Narkotikų karas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Narkotikų karas“.
00:30 „Džentelmenai“.
02:50 „Banga žudikė“.

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 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Išdavikas.
00:10 Komisaras Reksas.
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.
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2022.03.15 d.
Antradienis

2022.03.16 d.
Trečiadienis

2022.03.17 d.
Ketvirtadienis

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu 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. 
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Įspėjantis pranešimas.
23:55 „Juodasis sąrašas“.
00:55 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:50 „Atsarginis prezidentas“.

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 Misija „Neįmanoma“.
00:45 „Paskutinis laivas“.
01:40 Stokholmas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
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 geriau-
sia“.
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 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Turistas.
23:05 Įspėjantis pranešimas.
02:00 „Tie, kurie žudo“.
02:55 „Akloji zona“.

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. Giedriaus ir Džiu-
go šou. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Hankokas.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:20 Misija „Neįmanoma“.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos”. 

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 geriau-
sia“.

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 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Karo menas.
23:20 Turistas.
01:15 „Tie, kurie žudo“.
02:10 „Akloji zona“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus 
ir Džiugo šou.
07:30 KK2. 

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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Reinės baimė.
00:40 „Paskutinis laivas
01:35 Hankokas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“..
04:55 Alchemija. VDU karta.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu. 
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 geriau-
sia“.
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 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išlaipinimo zona.
23:05 Karo menas.
01:25 „Tie, kurie žudo“.
02:20 „Akloji zona“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Įstatymas ir tvarka.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 1 000 pasaulio stebuklų. 
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gyventi kaime gera. 
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. 
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta.
00:05 Komisaras Reksas.
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 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
09:05 Detektyvas Monkas.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gamtininko užrašai. 
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 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 (Pra)rasta karta. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta.
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 (Pra)rasta karta. 
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 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
09:05 Įstatymas ir tvarka.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 Istorijos perimetrai. 
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Mano geriausias draugas. 
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 LRT radijo žinios.

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 „Sveiki atvykę į džiungles“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48  „Sveiki atvykę į džiungles“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Įrodytas nekaltumas“.
03:25 „X failai“.
04:25 „Bulis“.
05:15 „Moderni šeima“.

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 „Likimo pinklės“.
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 „Už priešo linijos. Kolumbija“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Už priešo linijos. Kolumbija“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Už priešo linijos. Kolumbija“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Įrodytas nekaltumas“.
03:30 „X failai“.
04:25 „Bulis“.
05:15 „Moderni šeima“.

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 „Likimo pinklės“.
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“. 

03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 „24/7“. 
04.35 „Reali mistika“.

23:05 Genijus. Areta.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Specialiosios snaiperių pajėgos“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Specialiosios snaiperių pajėgos“.
00:15 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Įrodytas nekaltumas“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:50 „Bulis“.
04:50 „Moderni šeima“.
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

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

tel. 8 641 27721

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose. 
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų 

įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. 
Tel. +370 618 61620

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

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

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

Skandinaviško 
kapitalo investuotojas 
geriausiomis kainomis 
superka miškus! Taip 
pat superkami ir kitos 

paskirties žemės 
sklypai!

Tel. +37060986656

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

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

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

Autoservisui reikalingas 
automobilių šaltkalvis 

remontuoti automobilių važiuokles.  
Reikalinga darbo patirtis. 

Tel. 8 612 68057

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

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-
ekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).  

Kontaktinis tel. +370 654 22201

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

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

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

Tel. +37060643448

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek 
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Miela Aldona Arnašiene,
sveikiname Jus jubiliejaus proga. 
Linkime Jums stiprios sveikatos, 
asmeninės laimės ir dar daugelį 
kartų dalyvauti Lietuvos dainų 

šventėse. 

Tremtinių ir politinių kalinių 
choro vadovė ir choristai

Kviečiame atvykti į naujai 
atsidariusį Kambodžos meistrų 

masažo saloną „Ratana“!
Mus rasite M. K. Čiurlionio g. 55, 

Druskininkai („Dorama“)

El. p. ratana.therapy@gmail.com
Tel. +370 609 59971 (lietuviškai),  

+370 600 47978 (angliškai).
www.dorama.lt

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties 
patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai 

komercinei veiklai. 
Tel. +370 686 43950
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Asmeniniai skelbimai
Skubiai parduodamas 72 kv. m 
namas – 7, 13 arų sklype Leipa-
lingio miestelyje. Yra 15 kv. m ūki-
nės patalpos. Kaina – 17 000 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Parduodamas 83, 32 kv. m mū-
rinis sodo namas su 5, 33 arų 
žemės sklypu Viečiūnuose, Pa-
parčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 6, 59 arų skly-
pas su pamatais ir namelio re-
konstrukcijos projektu Paparčio 
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina 
– 9700 Eur. Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą, vieta nėra svarbi. 
Tel. 8 606 59756

Perka sodybą ar sodą 40 km 
aplink Druskininkus. Kaina iki  
50 000 Eur. Tel. 8 682 40545

Perku garažą Druskininkuose, 
tinka visos garažų bendrijos.  
Tel. +370 699 43002

Ieškomas pirkti sodas šalia Drus-
kininkų ir garažas Baltašiškėje. 
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

Nupirkčiau butą Druskininkų 
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė ne-
svarbi. Gali būti apleistas, be re-
monto. Tel. 8 609 86656

Nuoma

Išnuomojamos 60 kv. m patal-
pos Baltašiškėje, tinkamos ga-
mybai, servisui ar sandėliavimui. 
Tel. +37060228830

Išnuomojamas garažas Neravuo-
se. Tel. 8 616 23682

Išnuomojamas kambarys page-
rinto tipo bendrabutyje, Gardino 
g. Nuomos kaina – 80 Eur/mėn. 
ir komunaliniai patarnavimai.  
Tel. 8 606 13434

Įvairūs daiktai

Dideli odiniai foto albumai, tau-
tinės proginės juostos, „Jiesios“ 
molio dirbiniai, molinės statulėlės, 
melchioriniai stalo įrankiai, sida-
brinės taurelės, sidabriniai vyriški 

Nekilnojamas turtas

Parduodamos komercinės, 100 
kv. m ploto įrengtos patalpos, 
Gardino g. 15. 1 aukštas, 2 ats-
kiri įėjimai, kaina – 110 000 Eur.  
Tel. 8 687 25285 

Parduodamas 0, 0597 ha sodo 
sklypas su pamatu namo statybai, 
paruoštas namo projektas. Pa-
parčio 7-oji g. 9 Viečiūnai. Atvesta 
elektra. Tel. 8 622 15862

Parduodamas 2 kambarių 
bendrabučio tipo butas: 37, 
34 kv. m, kaina – derinama.  
Tel. 8 611 78992

Druskininkų sav., Cimaniūnų kai-
me parduodamas 1, 83 ha skly-
pas. Paskirtį galima keisti į namų 
valdą, galimos statybos pagal 
ūkininko ūkį. Išimtos iš ESO prisi-
jungimo sąlygos saulės elektrinei. 
Ribojasi su mišku. Geras priva-
žiavimas, elektra. Kaina – 11 500 
Eur. Tel. 8 698 48621

Varėnos rajone, Sukarepkos 
kaime parduodama sodyba. 22 
arų sklype apgenėtas sodas, na-
mas – 65, 25 kv. m, 2 mediniai 
ūkiniai pastatai, lauko virtuvė, 
pirtis, išvalytas šulinys, tvenki-
nys, sandėliukas, rūsys. Pakeisti 
plastiko langai. Parduodama su 
baldais ir technika. Aplink sody-
bą nuomojama valstybinė žemė, 
1, 7 ha. Kaina – 28 500 Eur.                                              
Tel. 8 698 48621 

22 arų namų valdos sklypas Vie-
čiūnuose. Komunikacijos, puikus 
privažiavimas. Tel. 8 624 69222

Varėnos rajone, Žeimių kaime 
parduodama sodyba. Sklypas 
– 6,41 ha, iš jų – 1, 25 ha miš-
ko. Viena sklypo kraštinė – 80 
m ribojasi su Nemunu, kita su 
upeliu.  Kaina – 35 000 Eur.  
Tel. 8 698 48621

Lazdijų rajone, Šadžiūnų kaime 
parduodamas mūrinis namas su 
mansarda. 100 m iki artimiausio 
vandens telkinio. Iki Druskinin-
kų 15 km. Kaina – 27 000 Eur.  
Tel. 8 698 48621

Krosnoje parduodama sodyba: 
gyvenamasis namas, medinis, 2 
aukštų, miesto kanalizacija, 9 ha 
žemės, iš jų – 40 arų namų valda. 
Galima pirkti su baldais, buitine 
technika. Tel. 8 615 84053

žiedai, gintaro gabaliukų paveiks-
lai, 2 knygos „Anastasija“ tomai. 
Tel. 8 682 08399

Puikios būklės, naudotas juos-
tinis veidrodinis fotoaparatas 
„Olympus iS-500“, japoniškas 
objektyvas, originalus dėklas, 
kaina – 35 Eur, naujos, nenau-
dotos, 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

Parduoda naudotą dvigulę lovą 
su čiužiniu (1,60 x 2 m) – 70 Eur ir 
kosmetinį staliuką su veidrodžiu – 
30 Eur. Tel. 8 651 11713

Elektrinė siuvimo mašina „Singer“ 
(brazilų gamybos), dveji moteriški 
kailiniai, norvegiškas dviratis, ru-
siška sulankstoma lovelė, pakabi-
nami šviestuvai. Tel. 8 630 87652

TV priedėlis „VIDO“ –  12 Eur, 
TV sieninis laikiklis – 4 Eur, kine-
skopinių TV priedėlių „TV STAR 
T910“, „TV STAR 7100“, „TV 
STAR 1010“ pulteliai nuo 5 Eur, 
kineskopinių TV „Panasonic“, 
„Samsung“, „LG“, „Philips“ distan-
ciniai pulteliai nuo 3 Eur, „Scart“ 
laidas – 2 Eur, šaldytuvas „Goren-
je“ dalimis. Vaikiškas maniežas 
– 25 Eur, pakabinami šviestuvai 
nuo 5 Eur, seno modelio „Nokia“ 
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur.                                           
Tel. 8 686 43600

Televizorius „Samsung“, lenk-
tas, 1 m 50 cm įstrižainė, kai-
na – 400 Eur, galima derėtis.                             
Tel. 8 639 49050

Bitės su aviliais, pripučiama dvi-
vietė guminė valtis „NIROK“. Tel. 
8 650 50962

Perka įvairius daiktus

Nupirkčiau gerai veikiantį patefo-
ną. Tel. 8 618 51616

Perka oro kompresorių ir ki-
tus metalo apdirbimo įrankius.  
Tel. 8 626 55953

Perka apynaujį ar geresnės bū-
klės moterišką, sportinį dviratį. 
Tel. 8 652 17391

Ieško eglutės žaisliukų: snie-
guolių, senelių, girliandų, nau-
jametinių atviručių, knygelių, 
kaukių, įdomių naujametinių fo-
tografijų. Domina tik senesni.  
Tel.+370 670 65699 

Brangiai perka senus eglu-
tės žaisliukus. Visus me-
tus. Gali atvažiuoti į namus.  
Tel. 8 653 96 521 

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

Miškas, mediena, malkos

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

Šiltnamių g. rastas išmestas ar pasiklydęs juodai baltas 
katinėlis, meilus, žaismingas, naminis, laukia savo šeimininkų.  

Tel. +37062744956

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

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

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 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“ – nemoka-
mai.

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

Malkos rąsteliais. Tel. 8 676 99171

Parduodame  beržines, puši-
nes, alksnines, ąžuolines kapo-
tas malkas. Tel.  8 650 20402 ir                       
8 636 76029

Įvairios medienos malkos: rąste-
liai, kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodamos malkos supjautos 
kaladėmis: spygliuočio malka – 
30 Eur, beržo, alksnio malkos – 
35 Eur. Galime parduoti ir rąste-
liais. Tel. 8 624 28806

Žemės ūkio produkcija

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

Gyvūnai

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

 

Transporto priemonės ir jų 
dalys

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

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų 
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galintis nu-

pjauti sodyboje, netoli pastatų, 

sausą pušį. Tel. 8 618 51616

Dovanoja

Dovanoju televizorių „SONY“, 

modelis – KV- 29K1R, ekra-

nas – 70 cm. Pasiimti Ateities g.  

Tel. 8 687 97655

Dovanoja naudotą 80 litrų boilerį. 

Pasiimti patiems. Skambinti nuo 

18 val. Tel. 8 610 60177

Ieško darbo

Ieško darbo statybų sektoriuje. 

Tel. 8 627 02119

Rasta

Netoli „Dangaus skliau-

to“ rastos belaidės ausinės.  

Tel. 8 600 25474

Šiltnamių g. rastas išmestas ar 

pasiklydęs juodai baltas katinė-

lis, meilus, žaismingas, nami-

nis, laukia savo šeimininkų. Tel. 

+37062744956

Išparduodamos odinių drabužių parduotuvės 
„Adaksas“ striukės ir avikailiai turgavietėje. Kai-

nos nuo 10 Eur. Taikoma – 70 proc. nuolaida. 
Tel. 8 698 40430

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

ARBORISTAS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.

Stogų ir lietvamzdžių valymas.
Pramogos aukštyje.

Tel. (+370) 629 05 606, Mauricijus
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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“!


