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Švęsdami savo Nepriklausomybę, Druskininkų 
krašto žmonės  širdingai palaikė ir už laisvę 

kovojančią Ukrainą 

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo diena 
– buvo, yra ir bus nepapras-
tai svarbi visiems savo šalį 
mylintiems žmonėms. Drus-
kininkiečiai visada šią die-
ną mini pakiliai. Šiandienos 
įvykių Ukrainoje ir pasaulyje 
kontekste, Kovo 11-ąją drus-
kininkiečiai buvo kaip nie-
kada solidarūs, stiprinantys 
savo dvasią ir siunčiantys 
palaikymo žinutę savo žemę, 
laisvę ir gyvenimą ginan-
tiems ukrainiečiams.

Pasiūlė ekskursiją ir šventi-
nių desertų 

Kovo 11-ąją Druskininkuose 
surengta SOLO ekskursija, ku-
rios metu buvo kviečiama ap-
lankyti 11 istorinių vietų Lietuvos 
Nepriklausomybės link. Visi no-
rintieji galėjo į telefoną atsisiųsti 
žemėlapį, o kelionės maršrutą ir 
laiką pasirinko pagal savo norus 
ir galimybes. 

Atvykę į pasirinktą stotelę, 
ekskursijos dalyviai rado vėlia-
vėlę, telefonu nuskaitė ant jos 
esantį QR kodą ir išklausė ste-
binančias, netikėtų siužetų isto-
rijas, išgirdo sukrečiančių faktų, 
naujų, archyvuose slypėjusių ir 
dar negirdėtų detalių..

Kovo 11-oji tapo tikra švente ir 

smaližiams – viename iš mies-
to centre esančių restoranų ar 
kavinių, pažymėtų šventinės ak-
cijos ženklu „Saldi Laisvės aki-
mirka“, pasisveikinę „Su šven-
te, Lietuva!“, galėjo pasimėgauti 
saldžiu šventiniu desertu. De-
sertais buvo pavaišinti pirmieji 
11 lankytojų.

Išradingais desertais vaiši-
no Druskininkų vandens parkas 
AQUA, šeimos restoranai „Toli 
toli“ ir „The House“, picerijos 
„Sicilia“, „Lobby“ baras „Grand 
SPA Lietuva“ sveikatingumo 

komplekse, viešbutis „Europa 
Royale Druskininkai“, kepyklėlė 
„Boulangerie“, „Caffeine Drus-
kininkai“, restoranai „Velvetti“ 
ir „Kolonada“. Žmonės fotogra-
favo desertus ir aktyviai dalijo-
si „gurmaniško Laisvės skonio“ 
nuotraukomis socialiniuose tin-
kluose.

Prie paminklo – Lietuvos ir 
Ukrainos vėliavos 

Po pietų prie paminklo „Lietu-
vai“ buvo surengta šventinė ak-
cija „Geltona. Žalia. Raudona“, į 

kurią susirinko keli šimtai drus-
kininkiečių ir kurorto svečių, ne-
šini lietuviškomis trispalvėmis 
ir mėlynai geltonomis Ukrainos 
vėliavomis, taip parodydami, 
kad, švęsdami savo Nepriklau-
somybę, mūsų žmonės širdin-
gai palaiko ir už laisvę kovojan-
čią Ukrainą.

Į šventinę akcija „Geltona. Žalia. Raudona“ susirinko druskininkiečiai ir kurorto svečiai, nešini lietuviškomis trispalvėmis ir mėlynai geltonomis Ukrainos vėliavomis/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Ukrainietė Hana: „Noriu 
Druskininkuose dirbti ir 
išmokti lietuvių kalbą“

5 psl.
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Susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene 

aptartas pasiruošimas XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms ir 
dalyvavimas projekte „Tūkstantmečio mokyklos“

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

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje apsilankė ir 
su meru Ričardu Malinaus-
ku, savivaldybės vadovais ir 
administracijos specialistais 
susitiko LR Švietimo, moks-
lo ir sporto ministrė Jurgita 
Šiugždinienė su savo koman-
da.

Susitikimo metu aptartas 
Druskininkų savivaldybės pasi-
ruošimas dalyvauti švietimo pa-
žangos programoje „Tūkstan-
tmečio mokykla“.

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas ir Švietimo 
skyriaus vedėja Diana Brown 
pristatė Druskininkų švietimo 
srities aktualijas, planus, pagrin-
dines švietimo politikos kryptis.

„Labai džiaugiuosi, kad minis-
trės J. Šiugždinienės ir jos ko-
mandos vertinimu, Druskininkai, 
lyginant su kitomis savivaldybė-
mis, yra labai gerai įgyvendinę 
mokyklų tinklo reformą ir atitin-
ka visus minėtos programos 
kriterijus. Pabrėžiau, kad esa-
me atviri naujovėms, jei tik jos 
atneša naudą mūsų bendruo-
menei. Šiuo konkrečiu atveju, 
programa „Tūkstantmečio mo-
kykla“ leis užtikrinti mūsų mo-
kiniams geresnę mokymosi 
aplinką ir kokybiškesnį ugdymą 
– mes esame pasiruošę įgyven-
dinti pokyčius“, – sakė R. Mali-

nauskas.
Antrasis susitikimo klausimas 

– liepos 14-17 d. Druskininkuo-
se vyksiančios XI Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynės.

Meras R. Malinauskas minis-
trės komandai pristatė, kaip 
vyksta pasiruošimas, papasa-
kojo, kokie svarbūs darbai nu-
veikti už skirtus 300 tūkst. Eur ir 
papildomai savivaldybės pridė-
tus 63 tūkst. Eur:

• nupirkta FIBA lygio mobili 
krepšinio aikštelė (3x3) su krep-
šinio stovais ir tribūnomis;

• atnaujinta Druskininkų „Sau-
lės“ mokyklos sporto salė;

• atnaujinta Viečiūnų progim-
nazijos sporto salė ir nupirkta 
švieslentė;

• parengtas paplūdimio tinkli-
nio aikštelių supaprastintas pro-
jektas ir šiuo metu aikštelės jau 
kyla prie Vijūnėlės;

• atnaujinta Druskininkų „At-
gimimo“ mokyklos sporto salės 
drabužinės, dušinės ir tualetai.

„Ministrės J. Šiugždinienės 
prašėme atkreipti dėmesį į po-
reikį įrengti Druskininkuose pa-
dėlio aikštyną, atnaujinti boulin-
go takus bei teniso aikštynus. 
Nuo ministrės ir jos komandos 
neslėpiau – žaidynių kokybei 
koją pakišo Generalinė proku-
ratūra, užsimojusi nugriauti vi-
siškai naujus Mizarų gatvėje, 

šalia aerodromo įrengtus teni-
so kortus. Planavome, kad ten 
vyks teniso varžybos, bet, atro-
do, to padaryti nebepavyks. Ne-
galiu paaiškinti šios prokuratū-
ros užgaidos – tiesiog jiems taip 
norisi. O mes kartu su ministeri-
ja turime galvoti, kur organizuoti 
Pasaulio lietuvių žaidynių teniso 
varžybas, nes kiti teniso kortai 
prie „Draugystės“ ir „Eglės“ sa-
natorijų nėra atnaujinti“, – sakė 
R. Malinauskas.

Po susitikimo savivaldybėje 

ministrė J. Šiugždinienė apsi-
lankė Druskininkų „Saulės“ pa-
grindinėje mokykloje, Viečiū-
nų progimnazijoje ir LSC Sporto 
komplekse „Druskininkai“.

„Susitikime su Druskininkų sa-
vivaldybės vadovais aptarėme 
švietimo ir sporto situaciją sa-
vivaldybėje, pasirengimą žai-
dynėms, apsilankėme keliose 
mokyklose, apžiūrėjome atnau-
jintas sporto sales. Savivaldybė-
je aptarėme ir švietimo sistemos 
viziją, planuojamus pokyčius, 

dalyvavimą „Tūkstantmečio mo-
kyklų“ programoje. Apsilankė-
me ir Lietuvos sporto centro 
komplekse „Druskininkai“. Jis 
atrodo puikiai, infrastruktūra ne-
gali nekelti susižavėjimo. Žaidy-
nėse turėtų dalyvauti apie 3000 
sportininkų, kurie rungtyniaus 
27 sporto šakų varžybose. Ma-
nau, kad Druskininkai joms pa-
sirengs puikiai“, – po susitikimo 
Druskininkuose sakė ministrė J. 
Šiugždinienė.

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos teikimas finan-
suojamas iš valstybės biudžeto.

Druskininkų savivaldybės gy-
ventojai gali kreiptis dėl pirmi-
nės teisinės pagalbos per elek-
troninę sistemą TEISIS (https://
www.teisis.lt) arba iš anksto už-
siregistravę tel. (8 313) 51517, 
taip pat el. p. info@druskinin-
kai.lt

Teikiamos pirminės teisinės 
pagalbos laikai (tik užsiregistra-
vus iš anksto): antradieniais nuo 
13.00 val. iki 17.00 val.; penkta-
dieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 
val.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei dokumentų, skirtų 

valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir taikos 
sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-
piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 
pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengi-
mas, advokato gynyba arba 
atstovavimas bylose, įskaitant 
vykdymo procesą, atstovavi-

mas išankstinio ginčo sprendi-
mo ne teisme atveju, jeigu tokią 
tvarką nustato įstatymai ar teis-
mo sprendimas, atleidimas nuo 
advokato, proceso ir kitų bylinė-
jimosi išlaidų mokėjimo, neteis-
minės, teisminės ir privalomo-
sios mediacijos paslaugos. 

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslau-
gos: antrinė teisinė pagalba 
privalomoji mediacija. 

Daugiau informacijos www.
druskininkusavivaldybe.lt skil-
tyje „Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba“, taip pat Vals-
tybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos interneto tin-
klalapyje https://vgtpt.lrv.lt/

Ministrė J. Šiugždinienė apsilankė Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, Viečiūnų progimnazijoje ir LSC Sporto komplekse „Druskininkai“/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Ministrė J. Šiugždinienė švietimo aktualijas aptarė su savivaldybės vadovais ir administracijos specialistais/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Metiniai mokėjimo pranešimai už atliekų 
tvarkymą bus atsiųsti balandžio mėnesį

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia turto, skirto prekybai iš 
ar nuo laikinųjų įrenginių ir paslaugoms teikti, viešą nuomos konkursą

Nedeginkime pernykštės žolės

Informuojame, kad Druskinin-
kų savivaldybės atliekų turėto-
jus metinės elektroninės ir po-
pierinės sąskaitos už vietinės 
rinkliavos už komunalinių atlie-
kų surinkimą ir tvarkymą šiais 
metais pasieks šiek tiek vėliau, 

nei įprastai – balandžio mėnesį.
Primename, kad Alytaus re-

giono atliekų tvarkymo centras 
siūlo rinktis elektroninį mokėji-
mo pranešimo už atliekas gavi-
mo būdą. Taip patogiau, pigiau 
bei prisidedama prie gamtos 

tausojimo ir saugojimo.
Atsisakyti popierinių sąskaitų 

galima prisijungus prie Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tro savitarnos svetainės https://
www.aratc.lt/vietine-rinkliava/e-
paslaugos-e-vietine-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, proble-
mų jungiantis ar registruojantis 
prie ARATC savitarnos siste-
mos, kreipkitės info@alytausra-
tc.lt, tel. 8 315 72842. 

Konkurso dalyviai su išnuo-
motino turto sąrašu, mokėtino 
pradinio įnašo dydžiu, sąskai-
tos numeriu, į kurį turi būti per-
vedamas pradinis įnašas, ir ki-
tomis konkurso sąlygomis gali 
susipažinti savivaldybės tinkla-
pyje www.druskininkusavival-
dybe.lt skiltyje „Veiklos sritys“/
Licencijų, leidimų išdavimas/
Savivaldybės turto nuomos 
konkursai.

Į konkursą dalyviai kvie-
čiami registruotis nuotoliniu 
būdu, prašymą registruoti kon-
kurso dalyviu ir kitus doku-
mentus siunčiant elektroninio 
pašto adresu: algirdas.kazana-

vicius@druskininkai.lt
Prašymai priimami iki 2022 m. 

kovo 23 dienos 17.00 val.
Konkurso pradžia – 2022 m. 

kovo 24 d., 10:00 val.
Konkursas bus vykdomas 

nuotoliniu būdu, naudojantis 
„Zoom“ programa. Nuoroda į 
konkursą ir prisijungimo duo-
menys užregistruotiems kon-
kurso dalyviams bus pateikti el. 
paštu. 

Papildoma informaci-
ja apie konkursą teikia-
ma tel. (8-313) 591 58, mob. 
+370 646 383 02 arba el. p.  
algirdas.kazanavicius@druski-
ninkai.lt

Šiemet ugniagesiai gel-
bėtojai jau per 64 kartus 
skubėjo gesinti degan-
čios žolės. Pernykštės žo-
lės gaisrai – labai pavojingi, 
nes nekontroliuojama lieps-
na lengvai gali persimesti į 
miškus ir durpynus, nuke-
liauti iki gyvenamųjų namų, 
o kaip parodė praėjusių 
metų patirtis, supleškinti ir 
ištisus kaimus. Dažniausiai 
arti nėra vandens šaltinių, 
ugnį tenka gesinti paranki-
nėmis priemonėmis, kvė-
puojant aitriais dūmais. 

Prie tokių gaisrų labai sun-
ku privažiuoti sunkiasvorėms 
ugniagesių mašinoms: auto-
mobiliai klimpsta dirvose, lūž-
ta, genda brangi technika, 
ugniagesiai išeikvoja daug fi-
zinių jėgų. Negana to, išvykę 
gesinti degančių pievų ar miš-
kų, jie ne visada gali laiku su-

skubti į sudėtingesnius ir di-
desnius gaisrus ar nelaimes, 
kai jų pagalbos reikia nedel-
siant.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas pra-
šo gyventojų nedeginti per-
nykštės žolės, o pastebėjus 
tokius gaisrus, nepraeiti pro 
šalį, pasistengti ją užgesinti, 
nelaukiant kol liepsna išplis į 
didesnius plotus. Liepsnojan-
čią žolę nedideliame plote len-
gvai galima užgesinti užpla-
kant liepsną medžių šakomis, 
užpilant ją vandeniu arba 
smėliu. Jeigu matote, kad su 
ugnimi nepavyks lengvai su-
sidoroti, nedelsdami kvieskite 
ugniagesius skubiosios pagal-
bos tarnybų telefonu 112.

Primename, kad už sausos 
žolės deginimą gyventojams 
gresia baudos nuo 30 iki 300 
eurų

ARATC siūlo rinktis elektroninį mokėjimo pranešimo už atliekas gavimo būdą – taip pa-
togiau, pigiau bei prisidedama prie gamtos tausojimo ir saugojimo/Asociatyvi foto

Skelbiamas turto, skirto prekybai iš ar nuo laikinųjų įrenginių ir paslaugoms teikti, viešas nuomos konkursas/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Pernykštės žolės gaisrai – labai pavojingi, nes nekontroliuojama liepsna lengvai gali 
persimesti į miškus ir durpynus, nukeliauti iki gyvenamųjų namų/Asociatyvi foto 



2022 m. kovo 17 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3464

Vilija Blinkevičiūtė: „Kuo reikia būti, kad taip stipriai  
nemylėtum žmonių?“

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

Rimantas Kazlauskas

„Šalin ašaras. Reikia spren-
dimų. Skubių sprendimų, kaip 
padėti Ukrainos žmonėms ir 
apsaugoti Europą nuo toles-
nės Putino Rusijos agresi-
jos. Ir prisipažinsiu: balsuoju 
už Ukrainą, o mintyse – Lietu-
va“, – teigia Vilija Blinkevičiū-
tė, Europos Parlamento narė 
ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininkė.

Pokalbis su V. Blinkevičiūte – 

apie Europos Parlamento ir kitų 
Europos Sąjungos institucijų 
sprendimus dėl karo Ukrainoje. 

– Ar, prasidėjus karui Ukrai-
noje, klausėte savęs: o kas, 
jeigu...?

– Ko gero, vienaip ar kitaip visi 
savęs to paklausėme. Mano 
klausimas buvo toks: kas būtų, 
jei Lietuva nebūtų ES ir NATO 
narė? Ir tikiu, kad visi turime vie-
ną, vienintelį atsakymą. 

Pagaliau aiškų atsakymą turi 

ir ES. Įvyko istoriniai lūžiai dėl 
požiūrio į dabartinę Rusiją. Tai 
rodo priimami sprendimai: dar 
kartą didinama parama Ukrai-
nai, griežtinamos sankcijos 
Kremliui ir su juo bendradar-
biaujančiam Baltarusijos reži-
mui.

Pirmą kartą istorijoje ES fi-
nansuos ginklų ir kitos įrangos 
pirkimą ir tiekimą užpultai ša-
liai: Ukrainai skirta 450 milijonų 
eurų, už kuriuos ši galės įsigyti 
ginkluotės.

– Kokie kiti ES sprendimai 
Ukrainai remti?

– Dar prieš karą, vasario 16 
dieną, Europos Parlamentas 
balsavo skirti skubią 1,2 milijar-
do eurų paramą Ukrainai. Tai 
yra šeštasis ES paramos Ukrai-
nai paketas. Nuo 2014 m. Ukrai-
nai jau skirti 5 milijardai eurų.

Labai svarbu, kad, jau prasi-
dėjus karui, ES valstybės vien-
balsiai sutarė priimti Ukrainos 
pabėgėlius 3 metus, nereikalau-
jant prieš tai pateikti prieglobs-
čio prašymo, bei teikti jiems pa-
galbą.

Ir tai yra tik nedidelė dalis 
sprendimų iš viso paramos pa-
keto.

– Kaip vertinate sankcijas 
Rusijai, Baltarusijai?

– Tai atsakas į taikios valsty-
bės užpuolimą. Tai vienas iš 
būdų paveikti agresorių eko-
nominėmis, finansinėmis prie-

monėmis, apriboti jo galią. Ne-
abejoju, kad sankcijos bus 
veiksmingos, nuoseklios, sti-
prinamos. Kad jas pajus ir tie, 
kurie naudojasi Vakarų gėry-
bėmis. Turiu galvoje ne tik oli-
garchus, jų prabangias jach-
tas ir vilas. Turiu galvoje visus, 
kurie prisidėjo prie žmonių žu-
dynių, kurie įsako bombarduo-
ti Ukrainą.

Turime būti tvirti, nes karas 
Ukrainoje, norime ar nenorime, 
palies mus visus, mūsų gyve-
nimus. ES laukia iššūkis iki mi-
nimumo atsisakyti Rusijos ža-
liavų, dujų ir naftos. Naujoji 
Vokietijos valdžia su socialde-
mokratais priešakyje sustabdė 
dujotiekio „Nord Stream 2“ pro-
jektą. Tai kainuos ir Vokietijai, 
ir kitoms Vakarų Europos vals-
tybėms. Todėl ir sakau – turi-
me būti tvirti ir nuoseklūs. Tokia 
yra laisvės kaina. Negalime pa-
siduoti Rusijos šantažui, melui ir 
agresijai.

– ES pagaliau uždraudė 
Kremliaus žiniasklaidos prie-
mones savo teritorijoje...

– ... ir Rusija nebegalės skleisti 
savo melo, kad pateisintų V. Pu-
tino karą. Man visada buvo keis-
ta, kad melas, nukreiptas prieš 
ES, prieš Ukrainą, prieš visą de-
mokratinį pasaulį, Europoje lie-
jasi laisvai. 

Propaganda yra ginklas. Ne-
veltui visus Rusijos žmones Pu-
tinas tiesiog izoliavo nuo infor-

macijos. Kuo reikia būti, kad 
meluotum savo valstybės žmo-
nėms apie karą, žūvančius 
žmones, griaunamą taikią kai-
myninę valstybę? Kad taip sti-
priai nemylėtum ne tik Ukrainos, 
bet ir savo valstybės žmonių? 
Kad grasintum visam pasauliui 
branduoliniu ginklu ir apšaudy-
tum Ukrainos atomines jėgai-
nes?

Praėjusią savaitę Europos 
Parlamentas balsavo dėl re-
komendacijų, kaip sustabdy-
ti pavojingą užsienio kišimąsi, 
dezinformaciją ir grėsmes de-
mokratijai. Į šias grėsmes pa-
tenka ir slaptas politinės veiklos 
finansavimas iš priešiškų vals-
tybių. Europos Parlamentas taip 
pat balsavo už tai, kad visoje ES 
būtų uždraustos „auksinės vi-
zos“, pagal kurias trečiųjų šalių 
piliečiai mainais už investicijas 
gali gauti pilietybės teises ar lei-
dimus gyventi ES.

ES aktyviai gina savo demo-
kratiją. Pagaliau.

www.blinkeviciute.eu

V. Blinkevičiūtė: „Neabejoju, kad sankcijas pajus ir Rusijos oligarchai, ir tie, kurie įsako 
bombarduoti Ukrainos žmones.“/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Ukrainietė Hana: „Noriu Druskininkuose dirbti ir išmokti lietuvių kalbą“

Druskininkuose apsistoję pabėgėliai nori kuo greičiau įsidarbinti

Laimutis Genys

Kasdien Druskininkuose 
daugėja pabėgėlių iš karo 
apimtos Ukrainos, daugiau-
sia tai – moterys su vaikais. 
Ir šie žmonės nesėdi rankų 
sudėję – skuba ieškotis dar-
bo, vaikus leidžia į darželius 
ir mokyklas, siekia kuo grei-
čiau išmokti lietuvių kalbą ir 
integruotis į mūsų bendruo-
menę. 

Viena iš jų – 32 metų Hana, 
prieš dešimtį dienų su dvejų 
metų sūneliu Teodoru iš Ki-
jevo atvykusi į Druskininkus. 

Ši emigracija Hanai jau an-
tra – Kryme gimusi ir augusi 
moteris po Rusijos aneksijos 
2014 metais buvo priversta 
palikti Krymą ir persikelti į 
Ukrainos sostinę. 

Lietuva – antroji emigracija
„Gyvenimą Kijeve pradėjau 

nuo nulio. Iš Krymo išvažiavau 
vasarą, tik su vasariniais dra-
bužiais, tikėjausi, kad netru-
kus galėsiu sugrįžti namo. Ta-
čiau gyvenimas taip pasisuko, 
kad visam laikui teko pasilik-
ti Kijeve. Prieš kelerius metus 
atrodė, kad gyvenimas atsisto-

jo į savo vietas. Ištekėjau, susi-
laukiau sūnelio, bet dabar ir vėl 
tenka palikti namus“, – pasako-
jo Hana. 

Prasidėjus karui, Haną ir sū-
nelį į Lietuvą atvežė jos vyras, 
kuris buvo pasižymėjęs kovo-
se su Ukrainos separatistais ir 
Rusijos kariuomene. Jis 2016 
metais buvo sunkiai sužeistas, 
snaiperio kulka pataikė į širdies 
plotą. Vyras ilgai gydėsi, buvo 
atvažiavęs reabilitacijai į Drus-
kininkus, kur susipažino ir su 
mūsų šauliais. 

„Kelionė į Lietuvą nebuvo len-
gva, bet mums pasisekė. Vyras 
mane atvežė į Druskininkus ir 
iškart išvažiavo atgal į Ukrainą. 
Jis dėl sveikatos būklės negali 
kovoti su ginklu rankose, tačiau 
aktyviai padeda kovotojams, 
dirba socialinėje tarnyboje. Ge-
rai, kad Druskininkuose turė-
jome draugų, kurie parūpino 
mums gyvenamąją vietą, todėl 
žinojome, kad, atvažiavę į Lie-
tuvą, turėsime su sūneliu kur 
apsistoti“, – kalbėjo jauna mo-
teris. 

Druskininkuose susirado 
darbą

Hana pasakojo, kad Druski-
ninkuose ji gyvena antra savai-
tė ir džiaugėsi, jog jai pavyko 
susirasti darbą.

„Sūnelį išleidau į darželį, ne-
trukus pradėsiu dirbti viena-
me iš Jūsų kurorto SPA centrų. 
Dirbsiu kambarinės padėjėja. 
Į Užimtumo tarnybą nesikrei-
piau, nes suprantu, kad, ne-
mokėdama lietuvių kalbos, 

kvalifikuoto darbo negausiu. 
Ukrainoje esu dirbusi padavėja, 
vadybininke, taip pat socialinė-
je tarnyboje, vadovavau spor-
to klubui, dirbau administratore. 
Tariamės su naujuoju darbda-
viu, kad pradžioje, kol vaikas 
adaptuosis darželyje, dirbsiu 
ne visą darbo dieną, o paskui, 
kai jis apsipras, dirbsiu visu 
krūviu. Pradėsiu lankyti lietuvių 
kalbos kursus. Stengsiuosi uo-
liai mokytis, tikiuosi Jūsų kalbą 
greitai išmokti. Dar gyvendami 
Kijeve, su vyru buvome užsira-
šę į lietuvių kalbos kursus, bet 
taip ir nesuspėjome išmokti lie-
tuviškai. Dažnai klausausi lie-
tuviškų dainų, tai man padės 
geriau suprasti Jūsų kalbą“, – 
mintimis dalijosi Hana. 

Pašnekovė sakė, kad jų gim-
toji kalba yra ukrainiečių, jos 
vaikas nemoka rusų kalbos. 

„Kijeve jis nelankė darže-
lio, todėl rusų kalbos negirdė-
jo. Mūsų visi draugai ir jų vai-
kai kalba tik ukrainietiškai. Tai 
dabar Druskininkų darželyje 
jis galės mokytis lietuviškai – 
vaikai juk greitai išmokstą kitą 
kalbą. Panašu, kad jis, kai ims 
daugiau kalbėti, tai kalbės ir 
ukrainietiškai, ir lietuviškai“, – 
paklausta, kokia kalba kalbės 
jos Teodoras, jau lankantis lie-
tuvišką lopšelį-darželį, sakė 
jauna ukrainietė.

Norėtų tapti europiete
Pasidomėjus, kodėl Hana nu-

sprendė ieškoti darbo ir neno-
ri gyventi iš pašalpų, kurias 
pabėgėliams skirs Lietuva, mo-

teris sakė, kad ji su vyru jaučia-
si esantys europiečiai ir galvoja 
bent dalį savo gyvenimo dirbti ir 
gyventi Lietuvoje. 

„Mes su vyru galvojome, kad 
gyvensime Europoje. Aš noriu 
tapti europiete, nėra kelio atgal. 
Visiems savo draugams, ku-
rie liko už kordono, sakau, kad 
nereikia tikėtis Sovietų Sąjun-
gos atkūrimo, nes nieko gero 
ten nebuvo, tai neturi ateities. 
Mes svajojame dalį laiko gy-
venti Lietuvoje, o kitą dalį – lais-
voje Ukrainoje“, – kalbėjo jauna 
moteris.

Hana sakė, kad Lietuvoje jai 
patinka, ją žavi Druskininkai, 
kuriuose pirmą kartą lankėsi 
2019 metais. Moteris laukia at-
važiuojant savo draugių, kurios 
dabar savanoriauja Kijeve, bet 
su vaikais netrukus atvyks į Lie-
tuvą. 

„Mes dar atsimename Krymo 
okupacijos siaubą, prieš dvi sa-
vaites patyrėme Kijevo apgultį, 
nenorime šio siaubo vėl išgy-
venti. Gera, kad Lietuva mums 
padeda ir suteikia brolišką prie-
globstį, nuolatinę bei visokerio-
pą pagalbą“, – kalbėjo nuo karo 
siaubo Ukrainoje pabėgusi mo-
teris. 

Paklausta, kokia jos didžiau-
sia svajonė, Hana sakė, jog no-
rėtų, kad greičiau pasibaigtų 
karas, o okupantas būtų išvytas 
iš Ukrainos. O tada Kijeve ji no-
rėtų atidaryti nuosavą kavinę. 

Sakoma – jei ko nors labai nori, 
tai tie norai būtinai išsipildo. 

Vykstant brutaliam karui 
Ukrainoje, vis daugiau pabė-
gėlių iš karo zonos atvyks-
ta į Lietuvą. Tam tikra dalis 
pabėgėlių apsistojo Druski-
ninkuose, kur jie svetingai 
sutinkami – žmonėms sutei-
kiamos apgyvendinimo, mai-
tinimo paslaugos. Darbš-
tūs ukrainiečiai nenori būti 
mums našta ir iš karto akty-
viai ieško galimybės įsidar-
binti, o mūsų kurorto vers-
lo atstovai siūlo jiems beveik 
šimtą laisvų darbo vietų. 

Galės mokytis lietuvių kal-
bos

Kaip teigė savivaldybės Soci-
alinės paramos skyriaus vedė-
jo pavaduotoja Bronė Petrikie-
nė, šiuo metu Druskininkuose 
yra apsigyvenę 142 ukrainiečiai 
– 64 suaugusieji ir 78 vaikai. 

Aštuoni vaikai jau lanko vai-
kų lopšelius-darželius, o norą 
mokytis mokyklose pareiškė 21 
jaunasis ukrainietis, jų laukia vi-
sos savivaldybės mokyklos. 

Nuo ateinančio pirmadie-
nio Druskininkų švietimo cen-
tre pradės veikti lietuvių kalbos 
kursai suaugusiesiems, kuriuo-
se ukrainiečiai galės mokytis 
lietuvių kalbos. 

Pabėgėlių apgyvendinimas 
vyksta centralizuotai – pagal 
„Stiprūs kartu“ duomenų bazę. 
Viena dalis pabėgėlių apsigy-
veno savo giminių, pažįstamų, 
draugų namuose, o kita dalis – 
„Eglės sanatorijoje“. 

Suteikė lovą, maistą, siūlo 
darbą

Daugiausia pabėgėlių iš 
Ukrainos priglaudė „Eglės sa-

natorija“. Kaip teigė „Eglės sa-
natorijos“ generalinis direk-
torius Artūras Salda, įmonė 
reiškia paramą ir solidarumą 
Rusijos užpultos Ukrainos žmo-
nėms ir yra pasiruošusi vienu 
metu priimti 150 nuo karo nu-
kentėjusių ukrainiečių medicini-
nei reabilitacijai bei laikinai ap-
gyvendinti 30 pabėgėlių šeimų. 

Šiuo metu sanatorijoje yra ap-
gyvendinti 45 karo pabėgėliai 
iš Ukrainos. Beveik pusė iš jų 
– vaikai, o kita pusė – moterys 
ir keletas vyresnių nei 60 metų 
amžiaus vyrų.

Pasidomėjus, kokias dar pas-
laugas (be apgyvendinimo) pa-
bėgėliams suteikia sanatori-
ja, A. Salda sakė, jog kartu su 
laikinu 30-ties karo pabėgėlių 
šeimų apgyvendinimu, „Eglės 
sanatorijoje“ Druskininkuose 
jiems bus suteiktas ir trijų kartų 
per dieną maitinimas bei nuo-
latinis ryšio tarp pabėgėlių ir 
„Eglės sanatorijos“ palaikymas.

Įdarbins Druskininkuose ir 
Birštone

Paklaustas , ar sanatorija siū-
lo darbo vietas pabėgėliams, 
kokios tai vietos, ar yra susi-
domėjusių, A. Salda pasakojo, 
jog siekiant padėti ir iš karo zo-
nos bėgantiems ukrainiečiams 
kuo greičiau integruotis į visuo-
menę ir bent kiek stabilizuo-
ti savo gyvenimą, „Eglės sana-
torija“ yra pasiruošusi įdarbinti 
apie 100 darbuotojų medicinos, 
slaugos, maitinimo ir švaros 
padaliniuose Druskininkuose ir 
Birštone. 

„Šią savaitę pirmieji darbuo-
tojai darbą jau pradeda abiejų 

miestų maitinimo ir medicinos 
padaliniuose. Besikreipian-
čių dėl darbo yra, dalis jų dar-
bo paieškas pradeda, dar ir 
prieš išvykdami iš Ukrainos. 
Labiausiai yra laukiami medi-
cinos sričių specialistai: gydy-
tojai, masažuotojai, bendrosios 
praktikos slaugytojos, kinezite-
rapeutai, slaugytojų padėjėjai, 
virėjai. Aišku, kvalifikuotų dar-
buotojų įdarbinimo procedūra 
gali užtrukti dėl kvalifikacijos 
pripažinimo procedūrų. Svarbu 
pabrėžti, kad ukrainiečių dar-
bo sąlygos yra lygiavertės kaip 
ir lietuvių darbuotojų. Pasirūpi-
name ir jų apgyvendinimu kartu 
su šeima“, – kalbėjo „Eglės sa-
natorijos“ vadovas.

Pasidomėjus, su kokiomis 
problemomis susiduria sanato-
rijoje apgyvendinti pabėgėliai, 
bendrovės vadovas teigė, jog 
sprendžiamos ne tik apgyven-
dinimo ir maitinimo problemos, 
bet ir padedama spręsti jiems 
kylančius elementarius kasdie-
nius, buitinius klausimus – ap-
rangos ir avalynės, higienos 
reikmenų bei įvairiausių kitų 
daiktų poreikį.

„Pagalbos ranką labai noriai 
tiesia ir „Eglės sanatorijos“ dar-
buotojai. Taip pat glaudžiai ben-
dradarbiaujame su Druskininkų 
savivaldybe ir Lietuvos Carito 
organizacija“, – sakė A. Salda. 

 Ukrainiečiai nori dirbti
Kaip pasakojo Užimtumo tar-

nybos Druskininkų skyriaus ve-
dėja Danutė Naujalienė, pa-
bėgėliai nori įsidarbinti mūsų 
savivaldybės bendrovėse, o 
Druskininkų verslininkai ak-

tyviai siūlo darbą iš karo nu-
siaubtos Ukrainos pabėgu-
siems žmonėms: „Antradienio 
duomenimis, pas mus darbo 
kreipėsi 29 moterys ir du vy-
rai, pabėgę nuo karo Ukrainoje, 
darbdaviai siūlo 80 laisvų dar-
bo vietų. Keletas pabėgėlių jau 
pradėjo dirbti.“

Pasidomėjus, kokius darbus 
karo pabėgėliams siūlo Drus-
kininkų darbdaviai, D. Naujalie-
nė sakė, jog daugiausia darbų 
siūloma aptarnavimo sferoje: 
reikia padavėjų, virėjų, kepėjų, 
kosmetologų, taip pat reikia su-
rinkėjų, pagalbinių darbininkų. 
Viena įmonė norėtų įdarbinti in-
žinierių mechaniką, kita – trak-
torininką, darbas siūlomas ir 
keturiems vairuotojams. 

„Laukiame Vyriausybės 
sprendimo dėl darbo vietų fi-
nansavimo, tada galėsime pa-
remti ukrainiečius įdarbinusius 
darbdavius“, – sakė D. Nauja-
lienė. 

Kadangi prieš keletą dienų 
buvo priimtas sprendimas su-

teikti pabėgėliams iš Ukrainos 
bedarbio statusą, tai ukrainie-
tės, auginančios mažus vaikus 
ir negalinčios dirbti, galės re-
gistruotis Užimtumo tarnyboje, 
gauti bedarbio statusą ir pašal-
pas. 

„Dabar mūsų tikslas – išsiaiš-
kinti, kiek pabėgėlių, kurie krei-
piasi į Užimtumo tarnybą, tikrai 
ketina įsidarbinti, o kiek pasi-
naudoti bedarbio statusu. Tada 
geriau galėsime valdyti įdarbi-
nimo procesą“, – sakė D. Nau-
jalienė. 

Parengė Laimutis Genys

Nuo karo siaubo pabėgusi Hana surado jaukų prieglobstį Druskininkuose ir buto, kuria-
me gyvena, balkoną papuošė Ukrainos vėliava. Roberto Kisieliaus nuotr. 

D. Naujalienė: „Daugiausia darbų siūlo-
ma aptarnavimo sferoje: reikia padavėjų, 
virėjų, kepėjų, kosmetologų.“/Asmeninio 
archyvo nuotrauka
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Aikštelėje, prie paminklo „Lie-
tuvai“ surengtas šventinis kon-
certas, kuriame dalyvavo ne tik 
Druskininkų meno kolektyvai, 
bet ir LŠS Giedriaus Matulionio 
103-iosios šaulių kuopos šau-
liai. Apie kovą už laisvę susirin-
kusiems emocingai priminė tau-
tinių šokių kolektyvo „Leipūnas“ 
atliktos choreografinės kompo-
zicijos. Pakiliai skambėjo cho-
ro „Druskininkai“ atlikti kūriniai, 
nuotaiką pakėlė Ronatos ir Rū-
tos Kotrynos duetas bei prie jų 
prisijungę jaunieji dainininkai. 
Sveikinimo žodį taręs Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
pasveikino druskininkiečius su 

laisvės švente ir priminė, kokia 
ji svarbi ne tik mums, bet ir šiuo 
metu su okupantais kovojančiai 
Ukrainai. 

Pakvietė į filmą
Druskininkiečiai ir kurorto sve-

čiai buvo pakviesti į Druskinin-
kų vandens parko konferenci-
jų salę, kurioje buvo parodytas 
Giedrės Žičkytės dokumentinis 
filmas „Šuolis“. Tai unikali, pla-
čiai pasaulyje nuskambėjusi is-
torija apie lietuvio jūreivio des-
peratišką šuolį į laisvę. Herojaus 
laisvės ilgesys, kai jis ryžtasi ri-
zikuoti viskuo dėl menkos vilties 
pagaliau įkvėpti laisvės oro ir 
peršoka iš sovietinio laivo į JAV 

pakrančių apsaugos katerį, ver-
čia žavėtis ir atskleidžia, kaip 
vieno žmogaus viltis gali sutelkti 
tūkstančius žmonių vienam sie-
kiui.

Filmą pristačiusi menotyrinin-
kė Aušra Česnulevičienė primi-
nė gyvenimiškuosius faktus, pa-
gal kuriuos buvo sukurtas šis 
filmas ir pažymėjo jo aktualumą 
karo Ukrainoje kontekste. 

Pilnoje žiūrovų salėje netrūko 
emocijų – buvo ir ašarą brau-
kiančių, ir susimąsčiusių, buvo 
ir herojaus amžininkų, kurie at-
siminė šią istoriją. 

Šventė Leipalingis ir Viečiūnai
Nepriklausomybės atkūrimo 

diena šventiškai buvo paminėta 
ir kitose savivaldybės gyvenvie-
tėse. Šventės išvakarėse Leipa-
lingyje koncertavo Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
gitaristų ansamblis, leipalingie-
čiai buvo pakviesti stebėti doku-
mentinį filmą „Žaibas – Dzūkijos 
legenda“ (rež. Andrius Cimbo-
laitis), surengti šaškių ir šach-
matų turnyro, skirto Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimui, 
nugalėtojų apdovanojimai.

Kovo 11-ąją Leipalingio Švč. 
M. Marijos Ėmimo į dangų baž-
nyčioje buvo aukojamos Šv. 
Mišios, surengta Vėliavos pa-
kėlimo ceremonija prie Nepri-
klausomybės paminklo, kurioje 

dalyvavo LK Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geležinis 
Vilkas“ Didžiosios kunigaikštie-
nės Birutės ulonų bataliono ka-
riai su technika. 

Viečiūnų gyventojai Kovo 11-
ąją buvo pakviesti į žygį pėsčio-
mis „11 Laisvės kilometrų“. Jie 
turėjo įveikti maršrutą Viečiū-
nai-Žiogeliai-partizano Juozo 
Vitkaus-Kazimieraičio vadavie-
tė-Viečiūnai. Pasiekusieji tiks-
lą, buvo vaišinami arbata ir gri-
kių koše. 

Parengė Laimutis Genys

Švęsdami savo Nepriklausomybę, Druskininkų krašto žmonės  
širdingai palaikė ir už laisvę kovojančią Ukrainą 

Atkelta iš 1 psl.
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Švęsdami savo Nepriklausomybę, Druskininkų krašto žmonės  
širdingai palaikė ir už laisvę kovojančią Ukrainą 

Kovo 11-osios renginių akimirkos/Roberto Kisieliaus, Jolitos Miliauskienės ir Žanetos Krivonienės nuotraukos
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Mažieji skaitovai, pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, varžėsi Pietų regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir skyrių konkurse „Ke-
liauju vaikystės labirintais“/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Renginio akimirkas užfiksavo Evaldas Šemiotas

Saugi ir tvari aplinka, ko 
gero, yra didžiausias kiekvieno 
žmogaus troškimas. Kad 
jis išsipildytų, reikia kad ir 
nedidelių kasdienių pastangų: 
atsakingo požiūrio ir elgesio, 
mažesnio vartojimo, suvokimo, 
kad mažiau iš tiesų yra geriau.

Todėl, artėjant pasaulinei Žemės 
dienai, kviečiame apmąstyti savo 
vartojimo įpročius, atsisakyti 
nebūtinų naujų daiktų, vietoj to – 
atnaujinti senus ir savo patirtimi 
pasidalinti, dalyvaujant konkurse 
„Ekologija sujungia“.

Konkurse kviečiami dalyvauti 
Alytaus miesto, Alytaus rajono, 
Birštono, Druskininkų, Lazdijų, 
Prienų, Varėnos savivaldybių 
gyventojai ir bendruomenės.

Konkursui reikia pateikti 
nuotraukų koliažus – dvi gretimai 
sudėtas fotografijas, kuriose 
užfiksuoti daiktai prieš atnaujinimą 
ir juos atnaujinus – pritaikius 

naudojimui. Nuotraukose gali 
būti užfiksuoti įvairūs įsigyti ir 
panaudoti daiktai: drabužiai, 
baldai, namų apyvokos daiktai ir 
kita.

Konkursas vyksta nuo 
2022 m. kovo 14 iki 2022 m. 
balandžio 4 d. Koliažus siųsti el. 
paštu tikotiks@alytausratc.
lt iki 2022 m. balandžio 4 d. 
Autorius, siųsdamas koliažus, 
turi nurodyti vardą, pavardę, 
amžių, elektroninio pašto 
adresą, telefono numerį, koliažo 
pavadinimą ar trumpą pristatymą. 

Konkursui atsiųsti nuotraukų 
koliažai bus publikuojami centro 
„TikoTiks“ „Facebook“ paskyroje, 
nugalėtojus rinks gyventojai, 
paspausdami aktyvią nuorodą 
„Patinka“, ir sudaryta komisija.

Nugalėtojai bus renkami keliose 
kategorijose ir apdovanoti 
savivaldybių bei Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro įsteigtais 

prizais. 
Konkursą Žemės dienai 

paminėti rengia Alytaus miesto 
savivaldybė kartu su partneriu 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centru (ARATC). 

Alytus yra Lietuvos kultūros 
sostinė 2022. Jos šūkis – „Alytus 
sujungia“. Rengdamasi paminėti 
Žemės dieną, kultūros sostinė 
sako: „Ekologija sujungia“ ir 
kviečia visų regiono savivaldybių 
gyventojus, bendruomenes 
dalyvauti tokio paties pavadinimo 
tvarumą mūsų kasdienybėje 
atspindinčiame konkurse.

Konkurso nuostatai skelbiami 
https://www.aratc.lt /naujienos/
kv iec iame- dalyvaut i -zemes-
d ienos - konkurse - eko log i ja -
sujungia/

ARATC informacija

Praėjusį trečiadienį lopšely-
je-darželyje „Žibutė“ buvo or-
ganizuotas Pietų regiono iki-
mokyklinio ugdymo įstaigų ir 
skyrių mažųjų skaitovų konkur-
sas „Keliauju vaikystės labi-
rintais“, skirtas Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienai. Jame 
dalyvavo vaikai iš Druskininkų 
savivaldybės lopšelių-darželių 
„Bitutė“ ir „Žibutė“, Viečiūnų 
progimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus „Liepaitė“, 
Leipalingio progimnazijos iki-
mokyklinio ugdymo skyriaus 
„Linelis“, Alytaus lopšelio-dar-
želio „Pušynėlis“ bei Andriaus 
Ryliškio pagrindinės mokyklos 
Senosios Varėnos ikimokykli-
nio ugdymo skyriaus.

Sėkmingai įveikę atrankas savo 
darželiuose ir mokyklose, mažie-
ji skaitovai kiek nedrąsiai jautė-
si šventiškai papuoštoje salėje. 
Tačiau juos greitai „prisijaukino“ 

renginio vedėja – mokytoja meto-
dininkė Odeta Junelytė, konkurso 
dieną tapusi „Žibutės“ personažu, 
kiekvieną skaitovą padrąsinančiu 
žodžiu palydėjusi į sceną. 

Kadangi mus vis dar riboja pan-
deminė situacija, Alytaus ir Seno-
sios Varėnos skaitovai savo ei-
lėraštukus deklamavo virtualiai 
(atsiuntė vaizdo įrašus). 

Poezija vaikų lūpomis skambėjo 
labai nuoširdžiai. Vaikai stengė-
si perteikti kūrinių nuotaiką, min-
tį. Nudžiugino ne tik mažųjų skai-
tovų deklamuojami eilėraščiai, 
bet ir sceninė laikysena, šventiš-
ka apranga.

Kompetentinga vertinimo ko-
misija, kurią sudarė Druskininkų 
savivaldybės švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Jurgita Na-
ruckienė, Druskininkų švietimo 
centro padalino vedėja Snieguolė 
Stravinskienė ir Druskininkų kul-
tūros centro kultūrinės veiklos ad-

ministratorė Danguolė Žėkienė, 
buvo vieninga. Jų sprendimu, šie-
met patys geriausi skaitovai buvo 
iš Druskininkų: trimetis Tauras Ri-
dziauskas iš lopšelio-darželio „Bi-
tutė“ tapo laureatu mažųjų gru-
pėje, o lopšelio-darželio „Žibutė“ 
auklėtinė penkiametė Luknė Šio-
žinytė nugalėjo vyresniųjų grupė-
je. Juos paruošė mokytojos Alma 
Burbienė ir Sandra Nalevaikienė. 
Specialus komisijos apdovanoji-
mas už išmoktą ilgą eilėraštį buvo 
įteiktas taip pat „Žibutės“ auklėti-
niui Augustui Bendoriui (jį paruo-
šė mokytoja Odeta Junelytė). 

Visi vaikai gavo lopšelio-darže-
lio „Žibutė“ direktorės Rasos Vai-
sietienės pasirašytus padėkos 
raštus ir puikias dovanėles. Pa-
dėkomis buvo apdovanotos ir vai-
kų mokytojos. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
informacija

Savaitgalį LSC sporto kom-
plekse „Druskininkai“ liejosi 
krepšinio emocijos – ten su-
rengtos „Neodenta Karalienės 
taurės“ varžybos. 

Krepšinio aistruoliai ten buvo 
laukiami visą dieną. Vyko ne tik 
oficialios varžybos, bet ir B divi-
ziono pramoginis renginys, kurio 
vedėjas – šmaikštusis Vidas Ba-
reikis, pats neabejingas krepši-
niui. Kartu su finalinio ketverto ko-
vomis vyko ir krepšinio snaiperių 
konkursas, o vyrų komanda „Kaž-
kur matyti“ sužaidė draugiškas 
rungtynes su B diviziono mergi-
nų rinktine.

Rungtynėse dėl trečiosios vie-
tos žaidė Klaipėdos „Neptūno“ 
moterų komanda ir Šiaulių „Vil-
mers“. Merginos išsiaiškino, ku-
rios stipresnės, – bronzą laimėjo 
klaipėdietės.

Finale žaidę Vilniaus „Kibirkš-
tis-MRU“ su Kauno „Aistėmis-
LSMU“ krepšininkės pademons-
travo ypatingai stiprią kovą, ir tik 
pabaigoje paaiškėjo, kad šiemet 
nugalėtojų laurai atiteko Vilniaus 
„Kibirkštis-MRU“. Medalius joms 

įteikė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

Šiaulių komandos žaidėja Urtė 
Bukauskaitė triumfavo A diviziono 
tritaškių metimų konkurse, o Rita 
Žilinskaitė (Alytaus „RKL-GUT.
LT“) neturėjo lygių tarp B divizio-
no snaiperių.

Visi varžybų prizininkai apdova-
noti vertingais prizais ir dovano-
mis.

Finalinių rungtynių didžiosios 
pertraukos metu Lietuvos krepši-
nio federacijos (LKF) prezidentas 
Vydas Gedvilas įteikė šimtmečio 
apdovanojimus Druskininkų kraš-
to krepšiniui nusipelniusiems tre-
neriams, organizatoriams ir rė-
mėjams – merui R. Malinauskui, 
Algimantui Baranauskui, Juliui 
Matulevičiui, Gintarui Grigui, Ro-
landui Dailydei, Kastyčiui Šniukš-
tai ir Gintarui Šikšniui.

„Mano Druskininkai“ informacija

ARATC kviečia dalyvauti Žemės dienos konkurse „Ekologija sujungia“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – 
mažųjų skaitovų konkursas „Keliauju 

vaikystės labirintais“

LSC sporto komplekse 
„Druskininkai“ – krepšinio fiesta

Atnaujinti daiktai – tvaresnio mūsų gyvenimo ir atsakingesnio mąstymo liudininkai/
ARATC archyvo nuotrauka
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„Eglės sanatorija“, jau 50 
metų padėdama klientams 
susigrąžinti, palaikyti ir su-
stiprinti sveikatą, rūpinasi 
ir savo darbuotojų sveikata 
bei gerove. Kasmet peržiūri-
ma atlygio sistema ir kinta-
ma atlygio dalis, kas mėnesį 
premijuojami geriausiai kli-
entų įvertinti darbuotojai, di-
delis dėmesys skiriamas ir 
papildomų naudų paketui, 
kuris yra stipriai orientuotas 
į rūpestį darbuotojų sveika-
ta. „Esame sveikatos priežiū-
ros įstaiga, taigi papildomų 
naudų darbuotojams forma-
vimą diktuoja įmonės verty-
bės. Orientacija į sveikatą yra 
prasminga, nes ji atspindi tai, 
kas mūsų įmonėje yra verti-
nama“, − sako „Eglės sanato-
rijos“ personalo vadovė Vil-
ma Baltrušienė.

Papildomų naudų paketas sa-
natorijos darbuotojams − išties 
įspūdingas, o visomis jomis dar-
buotojai gali pradėti naudotis iš-
kart, pasibaigus bandomajam 
laikotarpiui. „Metinis papildomų 
naudų krepšelis darbuotojui – 
daugiau kaip 200 eurų, jei jis yra 
viršijamas – už darbuotoją mo-
kesčius sumoka įmonė. Tai yra 
didelė įmonės prisiimta investi-
cija į darbuotojų gerovę. Dirbda-
mas sanatorijoje, žmogus gali 
gauti pilną sveikatos priežiūros 
paketą − tai sveikatos draudimo 
analogas! Ir tai yra mūsų, kaip 
sektoriaus, išskirtinumas – čia 
ir dirbi, ir gali pasirūpinti savo 
sveikata“, − pasakoja V. Baltru-
šienė.

Į metinį naudų krepšelį kie-
kvienam darbuotojui įeina: 10 

dienų ambulatorinės reabilitaci-
jos gydymo programa, sanato-
rinis gydymas-reabilitacija per-
sirgusiems COVID-19, speciali 
kaina procedūroms, tyrimams 
ir apgyvendinimui sanatorijoje, 
nemokami skiepai ligų profilak-
tikai, nemokami apsilankymai 
baseinų ir pirčių komplekse, tre-
niruoklių salė, specialios nuo-
laidos maitinimui, dovanos 
džiaugsmingų gyvenimo įvykių 
– tuoktuvių, vaiko gimimo – pro-
ga bei išmokos artimojo netek-
ties atveju.

Populiariausi tarp darbuoto-
jų – apsilankymai baseinų ir 
pirčių komplekse

Sanatorijos darbuotojų nuo-
monė yra vertinama, todėl peri-
odiškai yra atliekami darbuotojų 
nuomonės tyrimai ir atsižvel-
giama į jų išsakytą nuomonę ir 
lūkesčius, pagal tai nuolat ko-
reguojamas papildomų naudų 
paketas. „Eglės sanatorijoje“ 
dirba daugiau kaip 600 darbuo-
tojų. „Šią didelę komandą suda-
ro skirtingų kartų žmonės, turin-
tys skirtingus poreikius, todėl, 
siekdami juos kuo geriau atliep-
ti, teiraujamės darbuotojų, ko-
kios papildomos naudos juos 
džiugintų labiausiai. Kaip tik šį 
mėnesį, pagal darbuotojų pa-
geidavimą, pakoregavome lan-
kymosi sąlygas taip pamėgta-
me baseinų ir pirčių komplekse“, 
− apie pokyčius kalba persona-
lo vadovė.

Labiausiai sanatorijos darbuo-
tojai džiaugiasi išskirtine ga-
limybe kiekvieną sekmadienį 
nemokamai paplaukioti gėlo ir 
mineralinio vandens baseinuo-

se, atsipalaiduoti masažinėse 
voniose, pasikaitinti įvairių tem-
peratūrų pirtyse. Viena iš po-
puliariausių papildomų naudų 
– nemokami apsilankymai ba-
seinų ir pirčių komplekse nuo 
šiol – dar patogesnėmis dar-
buotojams sąlygomis.

Darbuotojams – pilnas svei-
katos priežiūros paketas 

Baseinų ir pirčių kompleksas – 
neatsiejama sveikatinimosi da-
lis ir maloni pramoga su arti-
mais žmonėmis. Tačiau esminė 
ir vertingiausia „Eglės sanato-
rijos“ darbuotojų naudų pake-
to sudedamoji dalis – galimybė 

10 dienų per metus nemoka-
mai naudotis ambulatorinės re-
abilitacijos gydymo progra-
ma. „Pastarųjų metų tendencija 
rodo, kad šalies gyventojai, ne-
priklausomai nuo amžiaus, vis 
labiau rūpinasi savo sveikata, 
o dirbantieji, kaip vertingiausią 
papildomą naudą, įvardina svei-
katos draudimą. Ši privilegija 
yra įprasta motyvavimo priemo-
nė didelėse, tarptautinio kapita-
lo įmonėse. Tačiau sanatorijos 
darbuotojai šį sveikatos draudi-
mo analogą taip pat turi – net 
10 dienų per metus, su galimy-
be skaidyti ją į dvi dalis, gali iš 
esmės pasirūpinti savo sveika-
ta, operatyviai gauti kvalifikuotą 
pagalbą, gydytojo konsultacijas, 
tyrimus bei gydymą gerai pa-
žįstamoje ir patikimoje vietoje – 
unikaliais gamtiniais ištekliais – 
mineraliniu vandeniu ir durpiniu 
purvu – apdovanotoje sanatori-
joje“, − pasakoja V. Baltrušienė, 
džiaugdamasi sanatorijos indė-
liu į darbuotojų sveikatą ir dar-
bingumą.

Tokį pat – dešimties dienų tru-
kmės – nemokamą sanatori-
nį gydymą-reabilitaciją sanato-
rijoje gauna ir visi darbuotojai, 
persirgę COVID-19 virusu. Ši 
„Eglės sanatorijos“ medicinos 

specialistų sukurta sanatorinio 
gydymo-reabilitacijos programa 
sudaryta iš 5 procedūrų grupių, 
skiriamų kiekvieną dieną, yra 
populiari tarp vidutine ar sunkia 
viruso forma persirgusių klientų. 
Sanatorijos darbuotojai, pateikę 
persirgimą įrodantį dokumentą, 
šiuo gydymu gali naudotis be jo-
kių papildomų išorės veiksnių ar 
sąlygų.

Darbuotojams taip pat sutei-
kiama galimybė pabūti sanato-
rijos Druskininkuose ar Biršto-
ne svečiu ir už specialią kainą 
ne tik jam, kaip darbuotojui, bet 
ir visiems, viename kambaryje 
su juo gyvenantiems asmenims 
pasimėgauti viešnage sanatori-
joje tiek kartų, kiek norisi. Nes 
iš širdies rūpinantis kitų sveika-
ta, būtina pasirūpinti ir savo ge-
rove.

Jeigu ir Jums šios vertybės 
– rūpestis savo ir kitų sveika-
ta, abipusė pagarba, atsakingu-
mas, kolegiškumas ir nuolatinis 
tobulėjimas – yra artimos, kvie-
čiame prisijungti prie Egliečių 
komandos. Šiuo metu „Eglės 
sanatorija“ ieško darbuotojų net 
į aštuonias skirtingas pozicijas. 
Daugiau informacijos galite rasti 
sanatorija.lt/karjera arba, pa-
skambinę tel. +370 68872345.

Sanatorijos darbuotojams – solidus papildomų naudų paketas

„Eglės sanatorijos“ personalo vadovė Vilma Baltrušienė (viduryje) su personalo komanda/„Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

„Eglės sanatorijos“ darbuotojai džiaugiasi galimybe darbe visapusiškai pasirūpinti ir savo sveikata. 
Užsakymo Nr. MDR-346-02
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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

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

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

Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

RENGINIAI
Kovo 17 d. 16 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) 

Gerardo Raito Šatūno kūrybos parodos „Nerimas“, skirtos Algiui Uždaviniui atminti 
(1962-2010), atidarymas 

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

Kovo 18 d. 13 val. Druskininkų švietimo centre (M. K. Čiurlionio g. 80) vyks 
Druskininkų Trečiojo amžiaus klausytojų susitikimas „Mūsų pagalba karo 
pabėgėliams Druskininkuose“

Kovo 19 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g.37) 
kviečia į vienos dienos parodos „Paribys kaip erdvė 2022“ atidarymą.

Kovo 21 d. 15 val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6 A, 
Viečiūnai) –  poezijos popietė „Poezija – širdies kalba“, skirta Tarptautinei poezijos 
dienai

Kovo 22 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g.37) 
kviečia į Romualdo Balinsko personalinės tapybos darbų parodos atidarymą

Kovo 23 d. 17.00 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Evos Tombak 
knygos „Ar čia kas nors yra?“ pristatymas

Kovo 25 d. 16 val. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje (Alėjos g. 30, 
Leipalingis) – Leipalingio krašto literatų poezijos skaitymai „Liepelė krauna žiedus“ 
(Programos „Leipalingis – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022“ renginys)

Kovo 26 d. 14 val. MINI meškiuko siuvimo edukacija su interjerinių žaislų 
siuvimo meistre Rūta Stoškuviene. Išankstinė registracija tel. 867176108. Daugiau 
informacijos: www.acmenukalve.lt.

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda „Muziejaus 

Aukso fondas. Dailė. Aliejinė tapyba“

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

Iki balandžio 15 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks dailininko 
Vytauto Kazimiero Jonyno (1907-1997) grafikos kūrinių paroda, skirta 115-osioms 
jo gimimo metinėms 

Iki balandžio 22 d. Viečiūnų bendruomenės centre (Jaunystės g. 17) veiks 
Raimondos Bolienės Tapybos darbų paroda „Čiurlionio kelias“ 

Iki gegužės 4 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Vilmos 
Vasiliauskaitės paroda „Rezervuota... Gyvenimui“
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UžuojautosPADĖKA

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Ignotą Gerutį Sutkaitį dėl 
mylimos sesers mirties.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

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

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

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Laimą Aušrienę.

Ateities g. 1-ojo namo 1-osios laiptinės kaimynai 

Nuoširdžiai dėkojame gydytojoms – L. Stankevičienei, V. Viniarskienei ir slaugytojai 
Virginijai už Jūsų kilnų, labai prasmingą darbą.

Druskininkų  šv. Apaštalo Baltramiejaus kunigui Medardui Čeponiui, kunigui 
Almantui Kibirkščiui, Druskininkų šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos bažnyčios 
chorui, Palaimintojo J. Matulaičio draugijai, R. Pankevičienės įmonės kolektyvui, 
kaimynams, draugams ir artimiesiems, užjautusiems ir palydėjusiems į paskutinę 

kelionę mylimą Mamą Donatą Moniką Kašėtienę. 

Gėrio ir šviesos Jūsų gyvenime.

Dukra Vidutė ir sūnus Sigitas su šeimomis

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

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
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, mėsininko, padavėjų vasaros sezonui

Kontaktinis tel. 8 679 14738, el. p. 
druskininkuterasa@gmail.com

Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

Perku žemę, mišką 
ar sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

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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2022.03.19 d.
Šeštadienis

2022.03.18 d.
Penktadienis

2022.03.20 d.
Sekmadienis

2022.03.21 d.
Pirmadienis

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
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 penktadienis. 
21:00 Įtūžęs.
22:45 Šaunioji septyniukė.
01:30 Reinės baimė.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
07.00 „Gyvi“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.

10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Teisingumo ieškotojas.
23:40 Išlaipinimo zona.
01:45 „Strėlė“.

06:30 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Ragai ir ka-
nopos.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė“.
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 „Kova už būvį“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:35 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Troja.
01:10 Skambutis.
03:10 Teisingumo ieškotojas.

06:30 „Peliukas Stiuartas Li-
tlis“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.

08:00 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Anapus tvoros.
11:30 Dviese mes jėga. 
15:30 Teisė tuoktis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:30 Perspektyvi mergina.
01:35 Laisvo elgesio tėvai.

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 Bušido ringas. 
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 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. Kaz-

lų Rūda.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato fi-
nalas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kova už būvį“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:35 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:30 Troja.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
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 „Pabelsk į mano širdį“.
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 Ugnies žiedas.
01:00 Perspektyvi mergina.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Detektyvas Monkas 1.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 Širdyje lietuvis. 
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Pusryčiai pas kaimyną. 
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 King Kongas.
02:05 Veidai kaimai.
03:35 Mano geriausias draugas. 
04:05 Išpažinimai.
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

07:00 Ryto garsai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
12:00 Tuoktuvių žaidimai.
12:50 Mėlynoji planeta 2.
13:40 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.
20:52 Sportas. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Suklastoti nusikaltimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 King Kongas.
04:05 Stulbinami protai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Stulbinami protai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta. 

07:00 LRT radijo žinios.
07:05 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 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Afrika (Africa). 
12:55 Septyni pasauliai, viena planeta.
13:50 Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje.
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 „Portofino“ viešbutis.
22:00 Noting Hilas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Pavyzdingas elgesys. 
01:30 7 Kauno dienos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Suklastoti nusikaltimai.
03:50 Kūrybingumo mokykla. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dizaino dokumentika. 
04:20 Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje.

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

06:30 Žinios. 
09:05 Detektyvas Monkas 1.
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. 
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta.
23:50 Komisaras Reksas.
00:40 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Žmogus voras“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
08:00 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „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“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS „Vajana“.
21:35 „Keršytojai. Begalybės karas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Keršytojai. Begalybės karas“.
00:40 „Persekiojama daktaro. Nakvi-
šos košmaras“.
02:25 „Specialiosios snaiperių pajėgos“.
04:05 „Stebuklingas sezonas“.

06:00 „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 „Australijos salos“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Australijos salos“.
13:10 „Laukinis Taivanas“.
14:15 „Daktaras Dolitlis 2“.
16:05 „16 norų“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „16 norų“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Džentelmenai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Džentelmenai“.
01:00 „Užsienietis“.
03:10 „Už priešo linijos. Kolumbija“.
05:00 „Elementaru“.

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 „Australijos salos“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Australijos salos“.
13:10 „Tarzanas“.
15:00 „Amžinai mano“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai“. 
22:00 „Sicario 2. Kartelių karai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Sicario 2. Kartelių karai“.
00:30 „Keršytojai. Begalybės karas“.
03:20 „Sveiki atvykę į džiungles“.

06:00 „Žmogus voras“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina 
24“. Ukrainos žinių kanalas“.

09:00 „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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Sumokėti vaiduokliui“,
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Sumokėti vaiduokliui“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Pasirodymas“.
03:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.

20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

11:15 Nepaprasta komanda.
13:05 Užsispyrusi blondinė.
15:00 Prarastasis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Džekas milžinų 
nugalėtojas.
21:45 Laisvo elgesio tėvai.
23:40 Interviu su diktatoriumi.
01:50 Įtūžęs.

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“.
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2022.03.22 d.
Antradienis

2022.03.23 d.
Trečiadienis

2022.03.24 d.
Ketvirtadienis

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

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Kova už būvį“.
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. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
21:00 Privatus detektyvas Nikis Lar-
sonas.
22:50 „Juodasis sąrašas“.
23:50 „Sūnus paklydėlis“.
00:45 „Narkotikų prekeiviai“.
01:45 „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 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „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.
22:20 Sportas.
22:30 Misija „Neįmanoma“ 2.
01:00 Ugnies žiedas.
03:15 „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. 
18.25 Renovacija iš arčiau. Rubrika. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
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 Patriotų diena.
23:45 Privatus detektyvas Nikis Lar-
sonas.
01:35 „Strėlė“.
02:30 „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“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „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 Skolų išieškotojas.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:20 Misija „Neįmanoma“ 2.
03:30 „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“.

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 Amerikietiški kalneliai.
23:20 Patriotų diena.
01:55 „Strėlė“.
02:45 „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 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „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 Degantis žmogus.
01:25 Skolų išieškotojas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. VDU karta. 
05:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. Ciklas „Menininkų por-
tretai“

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. 
16.25 Tvarios žuvininkystės gidas. Ru-
brika. 
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
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 Užkratas.
23:10 Amerikietiški kalneliai.
01:30 „Strėlė“.
02:20 „Akloji zona“.

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

06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Detektyvas Monkas 1.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 1000 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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
09:05 Detektyvas Monkas 1.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Komisaras Reksas.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Tarnauti ir ginti.
12:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Gamtininko užrašai. 
13:30 Čia mano sodas. 
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 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.
00:45 Kelionių atvirukai.
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. Asmeny-
bės kūrybingumo paieškos ir lavinimo 
ugdymas. 
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Detektyvas Monkas 1.

06:00 „Žmogus voras“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina 
24“. Ukrainos žinių kanalas“.

09:00 „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“. 

06:00 „Žmogus voras“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina 
24“. Ukrainos žinių kanalas“. 

09:00 „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  „Seklys“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Seklys“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Seklys“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Pasirodymas“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:50 „Bulis“.
04:50 „Moderni šeima“.

06:00 „Žmogus voras“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina 
24“. Ukrainos žinių kanalas“. 

09:00 „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“. 

16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Reali mistika”.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
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.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 „24/7“. 
04.35 „Reali mistika“.

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“. 
22:20 „TV3 sportas“. 2022.
22:30 „Atominė apokalipsė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Atominė apokalipsė“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Pasirodymas“.
03:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.

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. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Jonas Mekas. 
05:15 Ponių rojus.

16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laikykitės ten. 
04.35 „Reali mistika“.

16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Atsakomasis smūgis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Atsakomasis smūgis“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Pasirodymas“.
03:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:00 „Bulis“.
05:00 „Moderni šeima“.
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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

Kvalifikuoti statybininkai  
atlieka visus vidaus ir išorės 

apdailos darbus. 
Tel. 8 648 06724

Perku vienkiemį su daugiau žemės, 
 gali būti miške ar vaizdingoje vietoje 

prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti 
tel. 8 611 01110  

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

Elektros instaliacijos darbai 
(nuo darbų pradžios iki pabaigos). Tel. 8 610 27022

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis: lietuvišką, 
svilintą, kaina – 3,40 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

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

Druskininkuose  nuomojamos (200 i r 100 kv. m pata l-
-

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

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

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

vietose bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

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

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

Perka žemės ūkio paskirties skly-
pą šalia Leipalingio. Tel. 8 692 
92108

Perka vienkiemį su daugiau že-
mės, gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės. Gerą 
variantą siūlyti tel. 8 611 01110

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

Išnuomojamas butas Šiltnamių 
g., 16 kv. m su veranda, 1 aukš-
tas. Taip pat nuomojamas 1 kam-
bario butas Neravų g., 27 kv. m 
ir 2 kambarių  butas Neravų g.,  
34,89 kv. m. Tel. 8 609 28835

Išnuomojamos patalpos gro-
žio salone,  Vilniaus al. 10.  
Tel. 8 612 20142

Išnuomojamos 60 kv. m patalpos 
Baltašiškėje, tinkamos gamybai, 
servisui ar sandėliavimui.Tel. 
+37060228830

Išnuomojamas kambarys pa-
gerinto tipo bendrabutyje, Gar-
dino g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 606 13434

Išnuomojamas garažas Neravuo-
se. Tel. 8 616 23682

Miškas, mediena, malkos

Parduoda pušines ir eglines mal-
kas supjautas kaladėmis. Atve-
žimas nemokamas. Kaina – 30 
Eur/1 m. Tel. 8 639 79679

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

Malkos rąsteliais. Tel. 8 676 99171

Nekilnojamas turtas

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

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

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas (bendrabučio tipo): 37, 34 kv. 
m, kaina – derinama. Tel. 8 611 
78992

2 kambarių butas. Tel.  
8 611 78992

0, 21 ha namų valdos sklypas. Yra 
geodeziniai matavimai, netoli eže-
ras, pušynas. Tel. 8 680 23134

Parduodami žemės ūkio paskir-
ties sklypai Leipalingio kaime. Tel. 
+370 655 60000

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

0, 0597 ha sodo sklypas su pa-
matu namo statybai, paruoštas 
namo projektas. Paparčio 7-oji g. 
9 Viečiūnai. Atvesta elektra. Tel. 
8 622 15862

Varėnos raj., Merkinės sen. par-
duodamas žemės paskirties skly-
pas (padaryta išvada) – 2, 34 ha. 
Tel. 8 652 14894

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

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

Perka nekilnojamą turtą

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

Įvairūs daiktai

TV „LCD Philips“ – 51 cm įstrižai-
nė, kaina – 35 Eur. TV priedėlis 
„VIDO“ – 12 Eur, TV sieninis lai-
kiklis – 4 Eur, TV priedėlių „TV 
STAR T910“, „TV STAR 7100“, 
„TV STAR 1010“ pulteliai nuo 4 
Eur, kineskopinių TV „Panaso-
nic“, „Samsung“, „LG“, „Philips“ 
distanciniai pulteliai nuo 3 Eur, 
„Scart“ laidas – 2 Eur, šaldytu-
vas „Gorenje“ dalimis. Vaikiškas 
maniežas – 22 Eur, pakabinami 
šviestuvai nuo 5 Eur, seno mode-
lio „Nokia“ įkroviklis ir ausinukės 
po 2 Eur. Tel. 8 686 43600

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

Parduodamas naudotas trakto-
riukas-žoliapjovė „MTD“. Kaina – 
850 Eur. Tel. 8 603 64378

Pripučiama dvivietė guminė valtis 
„NIROK“. Tel. 8 650 50962

Naudota dvigulė  lova su čiužiniu 
(1, 60 x 2 m) – 70 Eur ir kosmetinis 
staliukas su veidrodžiu – 30 Eur.                        
Tel. 8 651 11713

Beveik nauja vaikiška lovelė su 
čiužiniu. Tel.+37069839140

Perka įvairius daiktus

Pirkčiau traktorių, gali būti su ge-
dimu, taip pat domina padargai, 
gali būti sugedę.Tel. 8 622 17800

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

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

Perka geros būklės moterišką 
sportinį dviratį. Tel. 8 652 17391

Žemės ūkio produkcija

Bitės su aviliais. Tel. 8 650 50962

Transporto priemonės 
 ir jų dalys

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

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

Tel. +37062744956

Vaismedžių genėjimas, 
gyvatvorių kirpimas.

 Tel. 8 679 45059

Vidaus apdailos darbai. Tel. +37064613504

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

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

Reikalinga

Reikalinga moteris, galinti prižiū-
rėti močiutę jos namuose Drus-
kininkuose.  Tel. 8 698 19494 
(skambinti po 13 val.)

Reikalingas žmogus, galintis 
nupjauti sausą pušį sodyboje, 
netoli Merkinės, šalia pastatų.                        
Tel. 8 618 51616

Dovanoja

Dovanoja dviejų metų akvariu-
minį rykliuką (maždaug 23 cm).  
Tel. 8 628 09332

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų 
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Rasta

Šiltnamių g. rastas išmestas ar 
pasiklydęs juodai baltas katinė-
lis, meilus, žaismingas, nami-
nis, laukia savo šeimininkų. Tel. 
+37062744956

Kita

Moko matematikos. Tel.  
8 610 00829

Parduodu 2,5 mėn. Jagdterjerų 
veislės kalytę. Tel. 8 612 43347

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

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

ARBORISTAS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.

Stogų ir lietvamzdžių valymas.
Pramogos aukštyje.

Tel. (+370) 629 05 606, Mauricijus
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