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Laima Tamulienė: „Dievas man suteikė laimę
padėti žmonėms“

Pradėtas Druskininkų
gatvių apšvietimo
modernizavimas –
darbai kelsis ir į
seniūnijas

3 psl.
Nuoširdūs
druskininkiečiai
pabėgėliams iš
Ukrainos negaili nei
butų, nei pinigų, nei
atjautos

7 psl.
Baltijos taurės kalnų
slidinėjimo varžybose
– druskininkietės L.
Karlonaitės triumfas
Druskininkų poliklinikoje L. Tamulienė dirba jau 32 metus – džiaugiasi gražiu bendravimu su pacientais, kolegomis ir įstaigos vadovų rodomu pasitikėjimu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Druskininkų
poliklinikos
bendrosios praktikos slaugytoją Laimą Tamulienę, regis,
pažįsta dauguma druskininkiečių. Jau 32 metus čia dirbanti medikė, kaip pati sako,
„užaugino“ ne vieną pacientų
kartą. Su visais ji puikiai sutaria, nuoširdžiai bendrauja ir
yra pasiruošusi padėti kone
visą parą.
Negana to, Laimą galima būdavo pamatyti, budinčią įvairių sportinių renginių, miesto
švenčių metu ir pasiruošusią
pasirūpinti dalyvių bei svečių
sveikata.
Pasak medikės, ji myli savo
darbą ir niekada neskaičiuoja darbo valandų. Svarbiausia – būti laiku ir vietoje, kad
galėtų pasirūpinti svarbiausiu žmogaus turtu – sveikata.
– Laimute, ar Jūs nuo pat
vaikystės žinojote, kad norite
būti medicinos seselė?
– Tikrai norėjau. Mano mamytė sunkiai sirgo. Ja rūpinosi labai gera kaimynė Janina Radzevičienė, dirbusi medicinos

sesute. Man ji buvo įkvepiantis
pavyzdys. Eidama rytais į mokyklą, ją vis sutikdavau, skubančią pas ligonius. Vis pagalvodavau, koks prasmingas jos
darbas – kasdien kažkam tiek
daug gero galima padaryti.
– Tai Jums nebuvo sunku
apsispręsti, kur stoti?
– Esu kilusi iš Druskininkų,
baigiau tuometę trečiąją vidurinę mokyklą. Ne iš karto po mokyklos mano kelias link medicinos krypo.
Vyresnis brolis buvo dėstytojas universitete, todėl labai skatino mane pasirinkti ekonomikos studijas. Nuvažiavau į Vilnių
laikyti stojamųjų egzaminų, bet
išlaikiau vienintelį – matematikos. Grįžusi namo ir niekam
nieko nesakiusi, nuvežiau dokumentus į Kauno Prano Mažylio
medicinos mokyklą. Žinoma, labai bijojau, kaip apie tai reikės
pasakyti mamai ir broliui...
Man ten net nereikėjo laikyti egzaminų. Ir įstojau. Manau,
kad medicina ir buvo tas tikrasis mano pašaukimas, nes skaičiai ir šiandien man nepatinka...
Tikrai negalėčiau dirbti nei eko-

nomiste, nei buhaltere...
Niekada nesigailėjau, kad pasirinkau tokį gyvenimo kelią
ir ilgus metus dirbau medicinos sesele, o dabar bendrosios
praktikos slaugytoja. Jau 40
metų aš šį darbą dirbu. 10 metų
teko dirbti Kaune, o vėliau, mirus mamytei ir broliams, su vyru
sugrįžau gyventi ir dirbti į Druskininkus.
Kaskart, kai pagelbėju žmogui, padarau gerą darbą, ir širdis džiaugiasi, ir miegu ramiai.
– O kaip jautėtės, tik baigusi
mokslus ir pradėjusi dirbti su
ligoniais?
– Jausmas nenupasakojamas!
Atsirado daug pasitikėjimo. Mačiau, kad galiu žmonėms padėti ir žinau, kaip tai padaryti. Atrodė, kad net širdis dainuoja...
Labai vertinu patirtį, įgytą, pradėjus dirbti Druskininkų poliklinikoje, Vaikų konsultacijoje.
Čia mano mokytoja ir įkvėpėja
buvo šios konsultacijos vadovė,
gydytoja Vilhelmina Milašiūtė.
Visą gyvenimą prisiminsiu atvejį, kai mums teko vykti pas 2 mėnesių kūdikį paimti kraują iš galvytės. Tokios patirties tada dar

neturėjau – iki tol Kaune dirbau
su suaugusiais pacientais. Tąkart gydytoja mane pamokė, suteikė dar daugiau profesinio pasitikėjimo ir drąsos.
nukelta į 5

psl.
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Puoškime Druskininkus Šv. Velykoms
drauge – kviečiame atnešti savo margutį

Ir šiemet kurorto centre įsikurs įspūdingas velykinių dekoracijų parkas, kurį sukurs Druskininkų įstaigos, bendruomenės, verslo atstovai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Su pavasario spinduliais artėja margiausia pavasario
šventė – Šv. Velykos. Kaip ir
praėjusiais metais, šiemet
kurorto centre ir vėl įsikurs

įspūdingas velykinių dekoracijų parkas, kurį sukurs Druskininkų įstaigos, bendruomenės, verslo atstovai.
Šį parką papuoš ir margas-

palviai medeliai, pagražinti šimtais margučių – kviečiame visus
druskininkiečius prisidėti puošiant kurorto erdves ir iki balandžio 12 d. atnešti savo sukurtus
margučius į Druskininkų kultūros centrą (Vilniaus al. 24). Margučiai laukiami darbo dienomis
nuo 8 iki 17 val.
Kiaušinius prieš marginimą
reikia išpūsti ir pritvirtinti virvelę, kuria jie bus pakabinti ant velykinio medžio.
Marginimo techniką galite rinktis kokią norite, margučių kiekis
– neribojamas.
Įjunkite fantaziją ir kartu su
šeima, draugais bei artimaisiais
sukurkite žaismingas margučių
dekoracijas!
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 53122.

Druskininkuose lankėsi delegacija iš
trijų Estijos savivaldybių

Dalyvaukite visuomenės
sveikatos projektų
konkurse
Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyrius skelbia 2022 metų visuomenės
sveikatos projektų konkursą, finansuojamą Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Programos tikslas – remti Druskininkų savivaldybėje vykdomas visuomenės sveikatinimo priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą,
formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą ir sveiką gyvenseną, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką bei kokybiškas
sveikatos priežiūros paslaugas.
Druskininkų savivaldybė kviečia teikti paraiškas pagal nurodytas
prioritetines kryptis:
1. Psichikos sveikatos stiprinimas, orientuotas į tikslines gyventojų grupes;
2. Sveikatos prevencinių programų plėtojimas;
3. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija ir sveikos gyvensenos skatinimas;
4. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, saugos, prieinamumo
gerinimas ir į pacientą orientuota sveikatos priežiūra;
5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
6. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.
Paraiškos finansuoti turi būti pateiktos iki 2022 m. balandžio 17
d. (imtinai).
Paraiškų teikimas, vertinamas ir finansavimas vykdomas, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-11-15 įsakymu Nr. V35-1054 patvirtintu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu.
Smulkesnė informacija teikiama Asmens ir visuomenės sveikatos skyriuje telefonu (8 313) 40 105 bei el. paštu egle.sadauskaite@druskininkai.lt
Detalesnę
informaciją
ir
paraišką
pildymui
rasite:
/go.php/lit/Visuomenes-sveikatos-remimo-specialioji-programa/1

Apklausa dėl galimybės išnuomoti
savo turimą būstą savivaldybei
socialinio būsto poreikiams
tenkinti

Druskininkų savivaldybėje lankėsi trijų Estijos savivaldybių delegacija/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkuose viešėjo ir su Druskininkų savivaldybės meru
Ričardu Malinausku bei administracijos specialistais susitiko trijų Estijos savivaldybių
– Valga, Tõrva ir Otepää – atstovų delegacija, kurią sudarė savivaldybių merai, tary-

bos nariai, verslo ir VšĮ Valga
apskrities Plėtros agentūros
atstovai.
Susitikimo metu meras R. Malinauskas pristatė Druskininkus,
čia įgyvendintus ir planuojamus
įgyvendinti projektus, turizmo
srities aktualijas.
Svečiai domėjosi verslo ir sa-

vivaldybės

bendradarbiavimu,

verslumo skatinimu jaunimo tarpe, nauju ES finansavimo laikotarpiu ir planuojamais projektais.
Susitikime pasidalinta gerąja
patirtimi ir diskutuota darnaus
judumo ir ekologijos temomis.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtinta socialinio būsto fondo plėtros
vykdymo forma, suteikianti galimybę savivaldybėms
ne trumpesniam kaip 5 metų
laikotarpiui išsinuomoti fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus
ir juos pernuomoti asmenims
ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę
į socialinio būsto nuomą, sąrašą.
Druskininkų savivaldybės administracija renka informaciją
apie fizinius ir juridinius asmenis, pageidaujančius ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui
nuomos pagrindais aprūpinti asmenis ir šeimas būstais, esančiais Druskininkų savivaldybės
teritorijoje. Siūlomas nuomoti
būstas turi būti tinkamas gyven-

ti bei atitikti statybos, higienos,
priešgaisrinės saugos normų
reikalavimus.
Jeigu pageidautumėte išnuomoti savo būstą Druskininkų savivaldybei socialinio būsto poreikiams tenkinti, turėtumėte
savivaldybės administracijai pateikti prašymą, kuriame turi būti
nurodyti būsto duomenys (adresas, bendras naudingas plotas, kambarių skaičius, aukštas,
nuomos terminas (ne trumpesnis nei 5 metai) bei kitą informaciją apie būstą). Prašymas gali
būti pateiktas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu arba elektroniniu paštu info@druskininkai.lt
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio
ir turto valdymo skyrių telefonu (8 313) 52 242 arba el. paštu
rasa.v@druskininkai.lt
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Pradėtas Druskininkų gatvių apšvietimo modernizavimas –
darbai kelsis ir į seniūnijas
Druskininkų

Druskininkuose pradėti gatvių apšvietimo modernizavimo pirmojo etapo darbai – energiškai neefektyvios, neekonomiškos natrio bei gyvsidabrio lempos visame mieste bus pakeistos į LED šviestuvus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų

efektyvios, neekonomiškos na-

je ir seniūnijose iš pagrindų

trio bei gyvsidabrio lempos vi-

Specialistų skaičiavimais, nu-

bus modernizuota gatvių ap-

same mieste bus pakeistos į

sidėvėjusius Druskininkų mies-

švietimo sistema – pirmie-

LED šviestuvus. Taip pat bus

to gatvių apšvietimo įrenginius

ji darbai Druskininkuose jau

atnaujintas apšvietimas aplink

(šviestuvus,

pradėti. Pasak Druskininkų

Druskonio ežerą, dviračių ta-

mo spintas) pakeitus naujais, jų

savivaldybės mero Ričardo

kuose link „Snow Arenos“ ir prie

energijos sąnaudos mažės apie

Malinausko,

eurų“, – sakė R. Malinauskas.

atramas,

valdy-

Druskininkams

UNO nuotykių parko. Iš viso

40 proc. Nauji šviestuvai leis su-

šis projektas yra labai reikš-

pakeisime beveik 1 800 senų

taupyti iki 500 000 kW/h elek-

mingas.

šviestuvų. Bendra projekto ver-

tros energijos per metus.

„Prieš keletą savaičių Druski-

tė – daugiau kaip 700 tūkst.

Daugiabučių namų kiemuose,

ninkuose pradėti gatvių apšvie-

eurų. Dalis šių lėšų – ES struk-

kaip ir iki šiol, apšvietimas bus

timo

pirmojo

tūrinių fondų, savivaldybė prie

tvarkomas Druskininkų savival-

etapo darbai – energetiškai ne-

projekto prisideda 383 tūkst.

dybės biudžeto lėšomis.

modernizavimo

„Džiaugiuosi, kad druskininkiečiams ir kurorto
svečiams tamsiu paros metu taps dar šviesiau,
o svarbiausia – sumažinsime aplinkos taršą.
Atnaujinimo darbus mieste planuojama užbaigti
rugsėjį. Antrame šio projekto etape iš pagrindų
bus
modernizuotas
gatvių
apšvietimas
seniūnijose. Šio projekto vertė – beveik pusė
milijono eurų, iš kurių 232,7 tūkst. eurų yra
Druskininkų savivaldybės, likusi dalis – ES
struktūrinių fondų lėšos. Atkreipiu dėmesį, kad
mieste ir seniūnijose projektas apima tik gatvių
apšvietimo sistemos atnaujinimą“, – sakė
meras R. Malinauskas.

Druskininkų švietimo centre šią savaitę pradėti nemokami
suaugusiųjų lietuvių kalbos mokymai ukrainiečiams
savivaldybė

kartu su Švietimo centru organizuoja nemokamus suaugusiųjų

savivaldybė-

lietuvių

kalbos

mokti lietuvių kalbą – mokytis
nori 27 suaugusieji.

Pasak Švietimo centro direk-

Lietuvių kalbos užsiėmimus
ukrainiečiams

ves

Švietimo

mokymus nuo karo pabėgu-

centro mokytojas Petras Stoč-

siems ukrainiečiams. Moky-

kus, turintis ilgametę užsienie-

mai skirti suaugusiems, ap-

čių mokymo patirtį.

sigyvenusiems Druskininkų
savivaldybėje.

nio g. 80).

Lietuvių kalbos kursai – nemokami, dalyviams bus suteik-

toriaus Vytauto Gintučio, centro darbuotojai yra pasirengę
padėti ukrainiečiams pasijusti bendruomenės dalimi, įveikti kalbos barjerą.
Išsamesnė

informacija

Pirmadienį organizuoto pir-

ta mokomoji medžiaga. Moky-

dėl lietuvių kalbos mokymo

mojo susitikimo metu sudary-

mai vyks gyvai, Druskininkų

tel. (8 313) 51 853 arba

tos dvi grupės norinčiųjų iš-

švietimo centre (M. K. Čiurlio-

8 615 88500.

Švietimo centre organizuojami lietuvių kalbos mokymai nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams yra skirti suaugusiesiems, apsigyvenusiems Druskininkų savivaldybėje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
administracijai reikalingas
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Darbo užmokestis:
Nuo 1215,00 Eur (neatskaičius mokesčių), pareiginė algos
pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 6,00.
Konkretus darbo užmokestis siūlomas, atsižvelgiant į darbo patirtį
ir kompetenciją.
Darbuotojui keliami reikalavimai: turėti meno studijų srities
architektūros arba dizaino krypties aukštąjį universitetinį arba jam
prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį
koleginį išsilavinimą su tų pačių studijų krypčių profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Mokėti
dirbti „Autodesk AutoCad“, „Adobe Photoshop“ programomis
ir „Microsoft Office“ programiniu paketu: rengti pastatų ir kitų
statinių vizualizacijas, schemas, planus ir tekstinius dokumentus.
Išsamesnė informacija www.druskininkusavivaldybe/karjera
Gyvenimo aprašymą prašome pateikti iki 2022 m. balandžio 4 d.
el. p. joana.v@druskininkai.lt; vilius.m@druskininkain.lt
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Kūrybinis užimtumas – raktas į visavertį visuomeninį gyvenimą

Nuo 2020 m. Druskininkų
savivaldybė kartu su pagrindiniu projekto vykdytoju Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, projekto partneriais –
Alytaus miesto, Akmenės,
Pagėgių, Panevėžio miesto ir
Šilutės savivaldybių administracijomis ir 7 nevyriausybinėmis organizacijomis – įgyvendina iš Europos socialinio
fondo lėšų finansuojamą projektą „Užimtumo skatinimo ir
motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims
modelis“. Projekto tikslas –
padėti nedirbantiems asmenims grįžti į darbo rinką ir
aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Druskininkų savivaldybės administracijoje įdarbintas mentorius
teikia individualią pagalbą asmenims, padeda jiems
identifikuoti savo problemas,
įvertinti asmeninius gebėjimus ir formuluoti savo užimtumo tikslus bei jų siekti.
Druskininkų savivaldybės administracija be mentorystės organizuoja ir sociokultūrines
paslaugas. Kaip žinia, dauguma ilgą laiką nedirbančių asmenų patiria socialinę atskirtį, pra-

randa bendravimo įgūdžius ir
nenori dalyvauti bendruomenės
gyvenime. O dalyvavimas projekto veiklose padeda asmeniui
stiprinti pasitikėjimą savimi, ugdyti praktinius, komunikacinius
gebėjimus ir taip greičiau grįžti
į visuomeninį gyvenimą.
Šiuo metu yra siūlomos kalvystės, dirbinių iš odos gamybos, keramikos ir tapybos ant
šilko užsiėmimų paslaugos, kurias teikia kvalifikuoti lektoriai.
Jie moko dalyvius ne tik techniškai atlikti gaminius, bet ugdo
jų socialinius įgūdžius, stiprina komunikacinius gebėjimus
ir taip prisideda prie grąžinimo
asmens į darbo rinką procesų.
Siekiant kokybiškų paslaugų
įgyvendinimo, vyksta nuolatinis
ir efektyvus bendradarbiavimas
tarp Druskininkų savivaldybės
administracijos, paslaugų teikėjų ir gavėjų.
„Man tapybos ant šilko veiklos
suteikia daug naujų patirčių,
bendravimo, naujų pažinčių.
Naujos žinios ir dar neatrasta
meninė saviraiška skatina tobulėti“, – patirtimi dalijosi viena
projekto dalyvė.
2022 m. kovo mėnesio duomenimis, projekto veiklose dalyvavo 117 asmenų, 44 iš jų tęsia dalyvavimą projekte.

Rūta Burbulė, vedanti
tapybos ant šilko užsiėmimus: „Galimybė susipažinti su tapyba ant šilko ir
išbandyti liejimą patiems,
yra visai kitokio pobūdžio
veikla, nei projekto dalyviai
yra įpratę gauti. Jie mėgaudamiesi procesu atsipalaiduoja, atsiveria, atsiranda
tarpusavio ryšiai, užsimezga naujos draugystės. Taip
dalyviai motyvuojami daryti
pokyčius savo gyvenime.
Pozityvumo skatinimas – didžiausia šio projekto vertė.“
Viltė Gudzinskienė, vedanti dirbinių iš odos
gamybos
užsėmimus:
„Projekto veiklos padeda
dalyviams ugdyti punktualumą, skatina atsakingumą.
Bėgant laikui, pastebimas
vis kruopštesnis darbų atlikimas, dalyviai vis labiau
orientuoti į tikslo siekimą.
Pastebimai pagerėjo socialiniai įgūdžiai, su džiaugsmu
dirbama komandoje, bendraujama ir diskutuojama ne
tik darbo su oda, bet ir kitomis aktualiomis temomis.“

Violeta
Grigorienė,
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Nuo 2021 m.
gruodžio 7 d. pradėjome teikti sociokultūrines paslaugas projekto
dalyviams, kurios ilgą laiką nedirbantiems asmenims padeda
stiprinti jų pasitikėjimą savimi, gerina bendravimo įgūdžius.
Įgyvendindami šį projektą, tapome pavyzdžiu kitoms projekte
dalyvaujančioms savivaldybėms. Padedant profesionalams,
projekto dalyviai ne tik kuria nuostabius gaminius, bet ir ugdo
gebėjimus, kurie padės integruotis į darbo rinką bei pravers
kasdieniniame gyvenime.“

Organizuotas susitikimas su Druskininkuose
apsistojusiais ukrainiečiais

Druskininkų JUC erdvėse organizuotas susitikimas su Druskininkuose apsistojusiais ukrainiečiais, siekiant juos informuoti apie priėmimą į mokyklas bei darželius, pristatyti neformalaus ugdymo galimybes Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Druskininkų
sporto centre bei laisvalaikį Druskininkų jaunimo užimtumo centre/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Praėjusį šeštadienį Druskininkų savivaldybės Švietimo
skyrius inicijavo susitikimą
su Druskininkuose apsistojusiais ukrainiečiais, turinčiais
mokyklinio amžiaus vaikų.
Susitikimo tikslas – sudaryti galimybę koncentruotai,
vienoje vietoje išgirsti svarbią informaciją apie priėmimą į mokyklas bei darželius,
taip pat pristatyti neformalaus
ugdymo
galimybes
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje, Druskininkų sporto centre bei laisvalaikį Druskininkų jaunimo užimtumo centre.
Susitikime dalyvavo ir sėkmingai su savivaldybe bendradarbiaujanti savanorė Irina, kuri
atvyko į Druskininkus prieš daugiau nei 6 metus ir kurios dėka
dabar atvykstančių ukrainiečių klausimai sprendžiami operatyviau, sėkmingiau. Moteris
susirinkusiems pristatė grupę
programėlėje „Viber“, taip pat
ukrainietes moteris savanores,
kurios kuruoja atskiras sritis –
registraciją bei dokumentaciją,
švietimą, kitą pagalbą – maistą,

drabužius ar įsidarbinimą.
Nuo kovo 21 d. Druskininkų
švietimo centre pradedami organizuoti lietuvių kalbos kursai
suaugusiems.
Nuo balandžio 1 d., savivaldybės tarybai pritarus, planuojama steigti išlyginamąsias užsieniečių klases Druskininkų
mokyklose, kuriose mokiniai
papildomai mokysis lietuvių kalbos.
Už pagalbą susitikimo metu
nuoširdžiai dėkojame „Druskininkų kolonadai“, kuri susirinkusiuosius pavaišino gardžia sriuba ir picomis, R. Pankevičienės
įmonės „Cukrainei“ – už skanius
sausainius. Šventinę atmosferą
susitikimo metu padėjo sukurti
spalvoti balionai, kuriuos dovanojo kurorte įsikūrusi parduotuvėlė „Jūsų šventė“.
Už skirtą laiką ir rūpestį esame dėkingi ir Druskininkų jaunimo užimtumo ir Druskininkų
sporto centrams bei Druskininkų visuomenės sveikatos biuro
darbuotojams, kurie organizavo vaikams smagius žaidimus
lauke.
Druskininkų PSPC informacija
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Laima Tamulienė: „Dievas man suteikė laimę
padėti žmonėms“

Medicinos srityje Laima ilgus metus dirbo kartu su vyru Ričardu/Asmeninio archyvo nuotrauka

PSPC kolektyvas kartu ne tik darbe, bet ir laisvalaikiu/Asmeninio archyvo nuotraukos

Man ir šiandien visi pacientai
mieli ir svarbūs – ir seni, ir jauni. Mano apylinkės paaugliai
mane teta, ne sesele, vadindavo. Dabar jie pas mane jau atveda savo vaikus. Mes labai draugiškai bendraujame.
– O kas Jums teikia didžiausią palaimą darbe?
– Geras jausmas apima, kai
žmogus, atėjęs su dideliais nusiskundimais, jau po savaitės
ar mėnesio pasijaučia geriau,
sveiksta ir šypsosi. Didelė laimė
matyti sveikstantį žmogų ir galėti jam padėti.
Labai smagu, kad dabar poliklinikai vadovaujantys jauni
žmonės mumis pasitiki ir suteikia visas galimybes profesiniam
tobulėjimui. Su jais labai lengvai
randame bendrą kalbą, jie supratingi ir darbo, ir asmeniniais
klausimais.
– Ar labai pasikeitė Jūsų
darbas pandemijos metu?
– Žinoma, visko buvo. Pasitaikė ir nepatenkintų pacientų, tačiau pas mus su gydytoju Kęstučiu Juška jų buvo labai mažai.
Mes visą tą laiką stengėmės priiminėti pacientus gyvai. Matyt,
jaunosios kartos gydytojai jau
atviresni iššūkiams. Mano gydytojas dirbo ir taip vadinamame „karštajame kabinete“, važinėjo į Veisiejų senelių namus ir
visur, kur buvo reikalingas.
– Daugelis druskininkiečių Jus prisimena ne tik
kaip puikią medicinos seselę. Jus būdavo galima sutikti ir įvairiuose sporto, kultūros renginiuose. Budėdavote
ir paromis, pavyzdžiui, šokių
maratone.
– Man labai patiko ir patinka
visur dalyvauti. Aš budėdavau ir
raliuose, ir šokių, ir dviračių maratonuose, ir per Naujųjų metų
renginius Pramogų aikštėje.
Man smagu žinoti, kad galėsiu
būti naudinga, turėsiu galimybę
suteikti žmogui pagalbą, pasirūpinti jo sveikata.
Žinoma, visiems renginiams

visada labai atsakingai ruošiuosi. Nors, atrodo, viską prisimenu
ir moku, dar pasiskaitau, atnaujinu žinias, kartojuosi. Juk pirmosios pagalbos teikimas nėra
mano kasdienis darbas.
– O dažnai tuose renginiuose tekdavo suteikti pagalbą?
– Žinoma, būdavo įvairių situacijų. Ir traumų pasitaikydavo,
ir alpdavo, ir krisdavo žmonės.
Kol atvykdavo greitoji pagalba,
tekdavo žmogumi pasirūpinti
pačiai. Tuo metu būdavau viena
ir pati turėdavau nuspręsti, kaip
pasielgti teisingai, kaip vietoje
suteikti kvalifikuotą pagalbą.
Kai būdavo šokių maratonai
– netradiciniai, daug fizinės ištvermės reikalaujantys renginiai, niekas negalėdavo žinoti,
kaip į kelias paras šokio reaguos šokėjų organizmai. Sėdėjau, skaičiau, mokiausi, ruošiausi įvairiems variantams. Juk
mūsų toks darbas – mokomės
visą gyvenimą.
– Jūs esate labai universali
specialistė.
– Aš labai myliu savo darbą.
Man patinka bendrauti su žmonėmis. Manęs nereikia prašyti
ką nors padaryti, pasisiūlau padėti ir pati. Aš 22 metus išdirbau
poliklinikos Vaikų konsultacijos
vyresniąja medicinos seserimi,
po to teko persikvalifikuoti į bendrosios praktikos slaugytoją. Šį
darbą ir dirbu pastaruosius metus.
Visus tuos metus dirbu ir skiepų kabinete, o per pandemiją
dirbau ir vakcinavimo centre.
Aš ir procedūriniame kabinete dirbdavau, nes man buvo įdomu, norėjau įgyti kuo daugiau
praktikos, išmokti pastatyti lašines, paimti kraują iš venos.
Kartais sakoma, kad į polikliniką ateina pikti žmonės. O aš
juos suprantu – pikti todėl, kad
serga. Ir mes turime padaryti viską, kad žmogus pasijustų
geriau, imtų sveikti. O kartais,
regis, ir paprastas geras žodis
gydo.

– Ar turėjote kokių įsimintinų atvejų savo darbe?
– Tenka ir gaivinti pacientus, ir
suteikti pagalbą epilepsijos priepuolio ištiktiems žmonėms.
O šiaip tai pacientai man gali
skambinti vos ne visą parą. Ir
vidury nakties esu ėjusi pas ligonius. Gyvenu Baltašiškėje,
aplinkui gyveno daug senyvo
amžiaus žmonių. Tai jau žiūrėk
kuriai močiutei negera, dūsta,
mane kviečia... Ir vis lekiu. Nesvarbu, ar pirma, ar antra valanda nakties...
Paskambina naktį ir jaunos
mamytės, klausdamos, ką daryti – vos kelių dienų kūdikis nesustodamas verkia... Ir važiuoju. Pasirodo, mažylis alkanas,
mamytė nemokėjo teisingai jo
žindyti.
– Bet juk galima gyventi ramiau, išjungti telefoną...
– O, tai ne man! Aš visada pasiruošusi padėti. Jeigu negaliu
atsiliepti tuo metu, perskambinu. Kai dirbau vakcinavimo centre, telefonu, suprantama, nesinaudojau. Tai grįžusi į savo
kabinetą, kartais rasdavau ir
119 praleistų skambučių.
Man svarbu, kad galiu ką nors
gero žmogui padaryti. Daug blogiau, kai matai problemą ir nieko negaliu padaryti. Tada jaučiuosi labai nesmagiai.
– Kokių savybių reikia žmogui, norinčiam dirbti Jūsų
darbą?
– Ko gero, pirmiausia reikia
supratingumo,
sąžiningumo,
atjautos, empatijos, pasiaukojimo. Noro nuolat gilinti ir atnaujinti savo profesines žinias.
Pirmiausia reikia žmogiškumo. Atrodo, paprastas dalykas
– sergančio žmogaus vietoje
pabandyk įsivaizduoti save ar
savo artimą žmogų – vyrą, tėvą,
mamą, vaiką Kaip tu norėtum,
kad su tavim ar tavo artimaisiais
elgtųsi?
Man paprasčiau, nes medicinos srityje dirbome abu su vyru
Ričardu. Jis 22 metus išdirbo

greitosios medicinos pagalbos
komandoje, prieš tai poliklinikoje dirbo vairuotoju. Jis man ir
patardavo, ir prieš kokį atsakingą renginį dar primindavo pirmosios pagalbos teikimo subtilybes.
– Ar šeima nepykdavo, kad
Jūsų darbas „atimdavo“ Jus
ir savaitgaliais?
– Man atrodė, kad jie nepyksta. Pasirodo, pykdavo kartais...
Atrodydavo, kad aš viską ir namuose spėju padaryti, sutvarkyti. Gal to kartu praleisto laiko
pritrūkdavo?
Dabar dukra Greta gyvena Kaune. Anūkui Arnoldui 15
metų. Jis – nuostabus vaikinas.
Dukra pabaigė teisės mokslus kolegijoje, tačiau dabar nori
dirbti socialine darbuotoja. Netoli obuolys nuo obels nuriedėjo. Ir ji – altruistė, kuriai pirmiausia norisi padėti kitiems.
Mes su vyru santuokoje jau
nugyvenome beveik 40 metų,
vienas kitą palaikome, suprantame. Žinoma, visko būdavo.
Bet mūsų meilė, turbūt, tikrai
nuo Dievo buvo. Aš jį visą gyvenimą Ričiuku, o jis mane Laimute vadiname.
– O kur semiatės jėgų, kurias per savaitę pacientams
išdalijate?
– Baikite Jūs, neišdaliju! Aš
dar daug jėgų turiu. Kartais atrodo, grįžtu į namus po darbo
lyg ir pavargusi, bet paskambina koks pacientas, ir, regis, antras kvėpavimas atsidaro – esu
pasiruošusi bėgti ir jam padėti.
– Ar lieka laiko poilsiui? Ką
veikiate laisvalaikiu?
– Mes su vyru tikrai randame
laiko aktyviam poilsiui. Ir dviračiais po apylinkes važinėjamės,
ir šeštadieniais vis į kokią išvyką susiruošiam. Kiek gražių Lietuvos vietų, piliakalnių aplankyta! Visą šalį esame išmaišę
skersai ir išilgai. O po užsienį
neteko pakeliauti. Tik darbo reikalais – tobulinau profesines ži-

nias Nyderlandų sostinėje Amsterdame.
– Kas labiausiai džiugina?
Kokių pomėgių, be kelionių,
dar turite?
– Man labai patinka bendrauti su žmonėmis. Su kolegėmis
iš skiepų komandos mėgstame kartu leisti laisvalaikį. Puoselėjame tradicijas, susitinkame
bent kartą per mėnesį. Organizuojame kultūrines išvykas –
lankome spektaklius. Mums su
kolege Lidija smagu, kad jaunas
poliklinikos kolektyvas mus priima, su mumis bendrauja.
– Apie ką dažniausiai pasvajojate?
– Labiausiai Dievo prašau
sveikatos sau ir savo artimiesiems. Norėčiau, kad senatvėje atmintis nepaleistų. O dabar
dar noriu dirbti ir jaustis reikalinga savo kolegoms ir mūsų pacientams. Smagu būtų, kad išliktų seni, patikimi, laiko ir situacijų
patikrinti draugai, kad netrūktų
bendravimo džiaugsmo.

6

Savaitraščio Nr. 347

2022 m. kovo 24 d.

Slaugos namuose komandą papildė nauja kineziterapeutė
Stiprėja Druskininkų PSPC
slaugos namuose komanda
– neseniai prie jos prisijungė
nauja kineziterapeutė Agnė
Petrauskienė.
Agnė 2017 metais baigė bakalauro studijas Lietuvos sporto universitete ir įgijo kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.
2020 m. įgijo kineziterapeuto
magistro laipsnį Lietuvos sporto
universitete.
Nuo 2017 m. praktinės patirties ji įgijo, dirbdama UAB
„Grand SPA Lietuva“ vyr. kineziterapeutės pareigose.
A. Petrauskienė nuolat kelia
kvalifikaciją įvairiose konferen-

cijose ir kursuose, domisi mokslo naujienomis.
Naujoji kineziterapeutė turi
įvairios patirties vesti skirtingas
ir įvairias kineziterapijos procedūras, dirbti su įvairaus amžiaus
ir būklių pacientais, naudotis
įvairiais fizioterapijos prietaisais.
Druskininkų PSPC nuo 2021
metų sėkmingai įdiegė naujovę – mobilioji slaugos namuose komanda (kurią sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjas,
kineziterapeutas)

vyksta

pas

slaugomus pacientus į namus ir
suteikia jiems visas būtinas medicinines paslaugas.

Prie Druskininkų PSPC slaugos namuose komandos prisijungė nauja kineziterapeutė A. Petrauskienė/Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

SLAUGOS NAMŲ KOMANDOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA:
Kam teikiamos slaugos namuose komandos paslaugos?
Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti prie VšĮ Druskininkų PSPC prisirašę pacientai, šeimos gydytojui išrašius
siuntimą:
1. vaikai, turintys negalią – asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę
integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. suaugę asmenys, turintys negalią – asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę
integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės
priežiūros poreikis;
3. senyvo amžiaus asmenys – senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų
savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems
nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba
slaugytojas;
4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems
nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi
nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato
pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas.
Kur kreiptis?
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšomis.
Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose nurodytiems paslaugų gavėjams ar jų atstovams prašome susisiekti su savo
šeimos gydytoju.
Jau per pirmąjį apsilankymą paciento namuose komandoje dirbančios slaugytojos įvertins jo sveikatos būklę, savirūpos galimybes,
nustatys slaugos paslaugų poreikį. Po to kartu su pacientu ar jo artimaisiais sudarys slaugos ir priežiūros planą. Pacientui bei jo
artimiesiems bus palikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narių kontaktiniai duomenys.
Jei slaugytojas, lankydamasis pas pacientą namuose, pastebės jo sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių gali prireikti kitų specialistų
pagalbos, jis apie tai būtinai informuos paciento šeimos gydytoją.
Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VšĮ Druskininkų PSPC ir Druskininkų socialinių paslaugų centro dėl socialinių
paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo. Ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose teikiančios komandos nariai pasiruošę
nuoširdžiai bendradarbiauti su Druskininkų socialinių paslaugų centru, seniūnijų socialinio darbo organizatoriais ir tuoj pat pranešti
šiems, jei pastebės, jog žmogui reikia ne tik slaugos, bet ir socialinių paslaugų.
Kas teikia paslaugas?
Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia specialistų komanda:
1. slaugytojas, kuris savarankiškai vertina paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, atlieka slaugos veiksmus pagal savo
kompetenciją. Taip pat slaugytojas, pagal gydytojo paskyrimą, atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją
kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kita laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką
ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kita;
2. slaugytojo padėjėjas vykdo pragulų profilaktiką, atlieka temperatūros, spaudimo, pulso matavimus ir registravimus, atlieka
antropometrinius matavimus, padeda užtikrinti asmeninės higienos poreikius (pvz: prižiūri burnos ertmę, padeda pacientui
nusiprausti, naudotis tualetine kėde ir pan.), pagal slaugytojo paskyrimą lašina lašus, padeda tvarstyti, prižiūri lašelinės infuzijos
eigą ir kita;
3. kineziterapeutas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę bei gydytojo paskyrimus, įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir
nervų funkcijos sutrikimus, taikydamas kineziterapijos procedūras, kurios padeda palengvinti judesius ir atstatyti sutrikusią funkciją,
sumažinti skausmą, padidinti judėjimo galimybes. Kineziterapeutas taip pat moko pacientą ir padeda prisitaikyti prie naujos
situacijos, kai judėjimo funkcijos sutrinka po ūmios ligos ar traumos.
Detalesnė informacija teikiama telefonu (8 313) 59252.
Druskininkų PSPC informacija
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Nuoširdūs druskininkiečiai pabėgėliams iš Ukrainos
negaili nei butų, nei pinigų, nei atjautos

Ukrainietė T. Kulagina su neįgaliu dvidešimtmečiu sūnumi Bagdanu į Druskininkus atvyko iš prie Kijevo
esančio Belaja Cerkov miesto/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laimutis Genys
Tęsiantis žiauriam karui
Ukrainoje, vis daugiau ukrainiečių ieško ramybės ir laikinos pastogės Lietuvoje.
Kasdien didėja ir Druskininkuose apsistojusių pabėgėlių gretos, daugiausia tarp jų
– mamų su mažais vaikais.
Tarp pabėgėlių, įsikūrusių
mūsų kurorte, yra ir šeimų,
auginančių neįgalius vaikus.
Šios šeimos sulaukia ypatingo druskininkiečių dėmesio
ir atjautos – joms užleidžiami laisvi butai, o savo pensijų
šioms šeimoms negaili net ir
mūsų senjorai.
Pakvietė važiuoti į Lietuvą
Ukrainietė Tatjana Kulagina su
neįgaliu dvidešimtmečiu sūnumi Bagdanu į Druskininkus atvyko iš prie Kijevo esančio Belaja Cerkov miesto.
„Į Lietuvą atvažiavome kovo
9 dieną. Tuo metu pas mus jau
vyko aktyvūs karo veiksmai –
bombardavo oro uostą, privataus sektoriaus namus, kuro
talpyklas ir septintą karinę aikštelę. Rusų bomba pataikė į bendrabutį, žuvo labai daug žmonių. Mes nusprendėme, jog su
sūnumi turime išvažiuoti“, – pasakojo Tatjana.
Pasidomėjus, kodėl ji pasirinko
važiuoti Į Lietuvą, ar sunkiai pasiekė mūsų šalį, Tatjana sakė,
jog dar namuose jiems buvo pasiūlyta važiuoti į Lietuvą. Jie sutiko, o kelionė buvusi nelengva.
Iki Druskininkų ji ir kita šeima su

neįgaliais vaikais keliavo dvi paras, juos išvežė per UkrainosLenkijos sienos atkarpą, esančią šalia Baltarusijos.
„Taip susiklostė, kad mus priėmė druskininkietės Dianos šeima, ji mums – trims šeimoms
– suteikė pastogę ir maistą.
Penkias dienas mes pagyvenome pas ją, užmiestyje, netoli Druskininkų, o dabar persikėlėme į butą Druskininkuose“,
– pasakojo Tatjana.
Moteris atvažiavo su neįgaliu
sūnumi, kuris pats nejuda, sėdi
vežimėlyje, negali apsitarnauti, jis yra neįgalus nuo gimimo.
Todėl jam nuolat reikia sauskelnių, kitų asmens higienos priemonių, o tam pinigų ukrainiečiai
neturėjo.
Senjoras pasiūlė pagalbą
„Pradžioje mums padėjo Diana, o paskui, kai persikėlėme
iš jos į butą, man paskambino iš
Druskininkų savivaldybės ir pasakė, kad su manimi nori susitikti druskininkietis Jonas. Mes
su juo susitikome, jis davė pinigų, kad už juos nusipirktume
tai, ko mums dabar labiausiai
reikia. Tuos pinigus pasidalinome dvi šeimos – mes su Bagdanu ir kita šeima, atvykusi čia su
penkiolikamete neįgalia dukra,
kuri irgi sėdi vežimėlyje. Jonas
mums labai padėjo, mes nusipirkome visko, ko reikėjo mūsų
neįgaliems vaikams. Nuoširdžiai jam dėkojame“, – sakė Tatjana.
Moteris sakė, kad Ukrainoje
liko jos mama, vyresnioji sesuo

Bagdanas pats nejuda, sėdi vežimėlyje, negali apsitarnauti, jis yra neįgalus nuo gimimo/Asmeninio archyvo
nuotrauka

su keturiais vaikais, nes neturėjo galimybės išvažiuoti. Tatjana
su artimaisiais, likusiais karo alinamoje Ukrainoje, kasdien bendrauja per „Viber“ programėlę.
„Ačiū Dievui, mūsiškiai sveiki
ir gyvi. Ten nuolat bombarduoja, nes mūsų miestas yra šalia Kijevo. Kartais į sostinę nepataiko, tada sviediniai krenta
mūsų mieste. Ten labai baisu,
sirenos kaukia kiekvieną dieną. Kai buvome ten ir paskelbdavo oro pavojų, ne visada su
sūnumi, sėdinčiu neįgaliojo vežimėlyje, suspėdavome ir galėdavome pasiekti slėptuvę. Putinas sakė, kad nežudys taikių
gyventojų, bet jis apgavo visus
– ramia sąžine bombarduoja civilius. Baisiausia, kad jis negaili vaikų!“, – nesulaikydama ašarų kalbėjo ukrainietė.
Moteris pripažino, kad Druskininkuose ji ir jos sūnus jau šiek
tiek pailsėjo, adaptavosi. Tatjana džiaugėsi, kad jais visi labai
rūpinasi. Ji kalbėjo, jog, kai karas Ukrainoje baigsis, su sūnumi ketina sugrįžti į namus, kur
liko visi artimieji.

nusprendėme finansiškai pagelbėti nuo karo bėgantiems ukrainiečiams“, – sakė druskininkietis.
Jis kreipėsi į Druskininkų savivaldybę. Socialinės paramos
skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Druskininkuose koordinuojanti pabėgėlių iš Ukrainos klausimus, Bronė Petrikienė suvedė geradarį Joną su ukrainiete
Tatjana, kurios neįgaliam sūnui

reikėjo sauskelnių ir kitų asmeninės higienos priemonių.
„Iš viso skyrėme tris šimtus
eurų: vienai šeimai su neįgaliu
vaikinu – 200 eurų, kitai šeimai
su neįgalia mergaite – 100 eurų.
Norėjome nors kiek palengvinti
pabėgėlių dalią. Jei mūsų parama bent kiek padės, tai būsime
labai laimingi“, – sakė J. Stepkovičius.

Džiaugėsi, kad galėjo padėti
Į Lietuvą su neįgaliais vaikais
atvykusioms Tatjanos ir kitai
ukrainiečių šeimoms nusprendęs pagelbėti druskininkietis
Jonas Stepkovičius sakė, jog jį
labai jaudina tai, kas šiuo metu
vyksta Ukrainoje.
„Kadangi negalime fiziškai prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams, nes esame senjorai, ribotų fizinių galių, tai su žmona

Naujuosius metus Bagdanas sutiko dar namuose, Ukrainoje/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Baltijos taurės kalnų slidinėjimo varžybose –
druskininkietės L. Karlonaitės triumfas
Profesionalių gydytojų odontologų
komanda pradeda dirbti su naujausios kartos modernia Japoniška
odontologine įranga

Jau daugiau nei 20 metų rūpinamės Jūsų burnos sveikata!
Druskininkų šeimos klinikos Odontologijos kabinetas atnaujinamas – pradedama dirbti su naujausios kartos modernia japoniška
odontologine įranga. Pažangi įranga patyrusio specialisto rankose yra svarbi priemonė, padėsianti pasiekti geriausių rezultatų ir
diagnostikoje, ir gydyme.
Klinikoje odontologines paslaugas teikia profesionalių gydytojų odontologų komanda – iš Kauno atvykstantys gyd. odontologai
Danguolė Baltrušaitienė ir Adomas Sabulis, taip pat burnos higienos specialistas Indrė Vitalė.
Klinikoje atliekamos šios
odontologinės paslaugos:
• dantų protezavimas ir implantavimas (ir pagal TLK kompensaciją)
• terapinis gydymas
• endodontinis gydymas (dantų kanalų gydymas)
• dantų šalinimas ir kitos chirurginės procedūros
• vaikų odontologija (esame
ypatingai draugiški vaikams)
• profesionali burnos higiena

Liepa tapo kalnų slidinėjimo Baltijos taurės varžybų nugalėtoja bendroje įskaitoje/SKI.LV nuotrauka

DĖMESIO! Žmonėms, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo
veiksmų, būtinoji odontologinė pagalba teikiama nemokamai!
Gydytojų konsultacijai ir tolimesniam gydymui galima užsiregistruoti
tel. +370 696 91699, Sveikatos g. 30 B, Druskininkai.
Užsakymo Nr. MDR-347-01

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“!

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos gimnazistė Liepa Karlonaitė tapo kalnų slidinėjimo Baltijos taurės varžybų
nugalėtoja bendroje įskaitoje. Jaunoji sportininkė triumfavo amžiaus grupėje iki 16
metų. Sportininkė atstovauja
Druskininkų sporto centrui ir
Kauno kalnų slidinėjimo klubui „Alpių aidas“.
Galutinės įskaitos nugalėtojai ir sezono rikiuotė vaikų, jaunių, jaunimo ir „Masters“ įskaito-

se paaiškėjo po praėjusią Pyha
kalnų slidinėjimo kurorte (Suomija) vykusio paskutinio, ketvirtojo etapo.
Pirmasis etapas vyko 2021 m.
lapkričio 16-21 d. „Snow Arenoje“ Druskininkuose, antrasis –
jau šiemet vasario 5-6 d. Otepėje (Estija), trečiasis – kovo
2-6 d. Siguldoje (Latvija).
Iš viso surengta 12 lenktynių.
Sportininkai varžėsi slalomo, didžiojo slalomo, „Super G“, Alpių dvikovės ir paralelinio slalo-

mo rungtyse. Dėl Baltijos taurės
kovojo 241 kalnų slidininkas, neskaitant elito atstovų.
L. Karlonaitė šį sezoną laimėjo net keturias pirmąsias vietas,
penkiskart finišavo antra ir sykį
buvo trečia.
Šia pergale Druskininkuose
gyvenanti sportininkė įgyvendino vieną iš savo svajonių. Vos
pradėjusi sportuoti, Liepa užsibrėžė tikslą – laimėti Baltijos
taurę.
„Apima tiesiog neįtikėtinas
jausmas, užlipus ant nugalėtojo pakylos, kai supranti, kad įgyvendinai vieną iš savo sportinių
svajonių, dėl kurios dirbai ilgus
metus. Šio jausmo ir euforijos
nepamiršiu niekada! – pergalės
džiaugsmu dalijosi L. Karlonaitė. – Ačiū visiems mano treneriams, su kuriais dirbau per visus šiuos metus. Ačiū tėvams
ir šeimai už begalinį palaikymą,
ačiū „Snow Arenai“ ir jos kolektyvui, ačiū visiems komandos
draugams!“
Be Liepos taurės etapuose
varžėsi ir kiti Druskininkų sporto centro sportininkai. Neringa
Stepanauskaitė taip pat nugalėjo keliuose atskiruose varžybų
etapuose ir bendroje įskaitoje
užėmė 8 vietą, Milena Juodeškaitė – 19, Adrijus Juknevičius
– 19, Nojus Užkuraitis bendroje
įskaitoje užėmė 24 vietą.
Iki šiol absoliučiais Baltijos
taurės laimėtojais savo grupėse buvo tapę šeši Lietuvos kalnų slidininkai.
Druskininkų sporto centro
informacija

L. Karlonaitė(antra iš kairės) įgyvendino vieną iš savo sportinių svajonių – laimėjo Baltijos taurę/SKI.LV nuotrauka

L. Karlonaitė Baltijos taurės varžybose/SKI.LV nuotrauka
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UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ skelbia pripažinto nereikalingu materialinio turto pardavimą viešame aukcione. Aukcione kaip vienas turto
objektas bus parduodamas šis naudotas turtas:
1. Traktorius T-25A (valstybinis Nr. LZ93-96).
Techniškai netvarkingas.
2. Priekaba PS-2,5 (valstybinis Nr. LR77-01).
Techniškai netvarkingas.
3. Stumdytuvas/sniego peilis. Techniškai netvarkingas.
Pradinė turto objekto kaina – 950,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt eurų). Minimalus kainos didinimo intervalas – 100
Eur.
Pastaba: Informacija apie parduodamo turto būklę bus pateikta telefonu arba turto apžiūros metu.
Turtą apžiūrėti bus galima 2022 metų kovo mėn. 28-31 ir balandžio mėn. 4-6 dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. adresu Vilniaus al. 11, Druskininkai.
Aukcionas vyks 2022 m. balandžio 11 d. 10.00 val. adresu Vilniaus al.11, Druskininkai, prie
Druskininkų gydyklos purvo ruošimo skyriaus. Registracija – 2022 m. balandžio 13-15 dienomis nuo 9.00 iki 10.00. Asmuo, registruodamasis dalyvauti aukcione, nurodo asmens duomenis, adresą ar elektroninio pašto adresą ir sumoka dalyvio mokestį bankiniu pavedimu:
Gavėjas: UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
Vilniaus al. 13-1, Druskininkai, LT-66119, Lietuva
Įm. k. 300076944 / PVM mok. k. LT100001786717 / A.s. LT837181200009467580
AB „Šiaulių bankas“, Alytaus fil.
pažymint „Aukciono dalyvio mokestis“/„Aukciono žiūrovo mokestis“. Aukciono dalyvio mokestis – 100 Eur, žiūrovo mokestis – 10 Eur.
Už aukcione įsigytą turtą mokama pavedimu į gavėjo sąskaitą banke (atsiskaitomoji sąskaita LT837181200009467580, AB „Šiaulių bankas“, gavėjas UAB „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centras AQUA“, įmonės kodas 300076944), pažymint „Už aukcione įsigytą turtą“.
Kontaktinis asmuo dėl turto apžiūros, papildomos informacijos apie parduodamą turtą ir dalyvių registracijos: Gydyklos vadovas Kęstutis Ramanauskas, tel. +370 687 98008, el. paštas vadyba@gydykla.lt
Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ už įsigyto turto kokybę neatsako ir
jokių pretenzijų nepriima.
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Perku auksines ar
sidabrines monetas.
Tel. 8 615 31374

SVEIKINIMAS
Kaip vanduo upėje skuba tekėti metai.
Jie nusineša jaunystės džiaugsmą, nerimą...
Tačiau mainais padovanoja gyvenimišką patirtį ir išmintį.
Sveikiname Vincą Žiūką garbingo jubiliejaus proga!
Linkime stiprios sveikatos ir asmeninės laimės!

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

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
choro vadovė ir choristai,
Druskininkų „Bočiai“

PADĖKA MEDIKAMS
Širdingą AČIŪ tariu Druskininkų poliklinikos komandai, gydžiusiai mano Mamytę
Bronislavą Karaliūnienę. Dėkoju kineziterapeutams Linutei Smaliukei, Agnei,
Kristinai Sviderskienei ir Onutei Bendaravičienei – už nuoširdumą ir norą padėti
neįgaliems žmonėms.
Marytė Lukšienė

RENGINIAI
Kovo 25 d.13 val. Švietimo centre (Čiurlionio 80) – Trečiojo amžiaus universiteto
paskaita „Stiprus imunitetas visam gyvenimui“. Lektorius – T. Vilūnas (Šiauliai)
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 25 d. 17 val. Mokymo centro „Dainava“ didžiojoje salėje (Maironio g. 22) –
Alfonso Šuliausko darbų paroda „Iš privačių kolekcijų“
Kovo 26 d. 14 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g.
27) – MINI meškiuko siuvimo edukacija su interjerinių žaislų siuvimo
meistre Rūta Stoškuviene. Išankstinė registracija tel. 8 671 76108.
Daugiau informacijos – www.acmenukalve.lt
Kovo 29 d. 17.15 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – naujų knygų
pristatymas „Pasimatymas su knyga“

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

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda „Muziejaus
Aukso fondas. Dailė. Aliejinė tapyba“
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia Romualdo
Balinsko personalinės tapybos darbų paroda „Ecce homo“
Iki kovo 30 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“
Iki gegužės 17 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)
eksponuojama Gerardo Raito Šatūno kūrybos paroda „Nerimas“, skirta Algiui
Uždaviniui (1962-2010) atminti
Iki kovo 31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Liudvikos
Meškauskaitės tapybos ant šilko kūrybinė paroda „Šilkodemija“
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Užuojautos
Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...
Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Dalę
Juknevičienę dėl mylimos sesers mirties.
Buvusios bendradarbės Aldona, Albina ir Stasė

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėčiui,
nuoširdžiai užjaučiame Ingridą Griniūtę ir artimuosius.
Telydi jus stiprybė šiuo sunkiu metu!
Druskininkų savivaldybė

Nėra mirties, tik vėjo verksmas
vidur paklydusių laukų,
tik sutemų šaly pavargę žingsniai,
tik Motinos ranka ant geliančios kaktos,
kuri dabar išlieka tik prisiminimuos...
Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Vilmai Rimkuvienei
dėl mylimos Mamos mirties.

Atsispyrus nuo paskutinio atodūsio
bus erdvu ir toli matyti,
nes miglai sklaidantis išryškės neregėti krantai.
(Gynė Dineikaitė)
Nuoširdžiai užjaučiame Ingridą Griniūtę dėl mylimo tėvelio mirties.

Viešosios bibliotekos kolektyvas

Raminantis žodis Mamos netekusiems Ramunei ir Gintarui
Nieko nėra skaudžiau, kaip netekti artimo žmogaus. Tačiau mes, tikintieji, šį smūgį
priimame lengviau, todėl, kad Kristus savo mirtimi ant kryžiaus mums užtikrino
nemirtingumą – tai yra katalikų tikėjimo pagrindas.
Todėl šiandien trumpam atsisveikiname su miela kaimyne Genovaite Čiurlioniene,
kuri buvo Dievo apdovanota dvasinėmis vertybėmis ir buvo ryškus Dzūkijos
švyturys. Į Amžinybę ji iškeliavo su dideliu gerų darbų bagažu!
Todėl šiandien Jai tariame ne „Sudie“, o „IKI pasimatymo“...
M. K. Čiurlionio g. 86-ojo namo kaimynai Stepkovičiai

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
Perku žemę, mišką
ar sodybą Dzūkijoje.
Tel. 8 615 31374
Transpor to įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

Konditerijos įmonei
reikalinga konditerėkepėja (-as) ir šakočių
kepėjai (-os).
Neturinčius patirties
apmokysime vietoje.
Tel. 8 686 43950

Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Mirus Onai Kasiulynienei – buvusiai ilgametei
Draugystės sanatorijos darbuotojai, nuoširdžiai
užjaučiame šeimą ir artimuosius.
„Draugystės sanatorijos“ darbuotojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus
mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Rimą
Žukauskienę.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo
centro „Dainava“ darbuotojai“

Į Amžinybę išėjus Jelenai Bialaj, nuoširdžiai
užjaučiame dukrą Iriną, sūnų Valerijų ir visus
artimuosius.
Druskininkų g. 10 namo gyventojai.

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė,
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)
Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžius
užuojautos žodžius skiriame Dainai
Kaknevičienei.
Bendrijos „Pastogė“ gyventojai

Mes tik norime tikėti, kad Mama – amžina.
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė
savo gelmėn…
Nuoširdžiai užjaučiame Valerijų Bialas,
mirus Motinai.
M. K. Čiurlionio 83-ojo namo gyventojai

Taip laikinai aš atėjau čia, kad pamatyčiau Žemę žaliąją…
Kad išsakyčiau Žemės jausmą spalvomis.
Ir saulės šviesoje sutirpčiau,
Kad susiliečiau su erdve ir meilę išsakyčiau…
(O. Milašius)
Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Karlonienę dėl
mylimos Mamytės mirties.
R. Pankevičienės įmonės kolektyvas
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2022.03.25 d.
Penktadienis
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 Širdyje lietuvis.
13:00 LRT radijo žinios.
13:05 Pusryčiai pas kaimyną.
13:30 Euromaxx.
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 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Dingti iš akių.
01:05 Kvadrofenija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mano geriausias draugas.
04:05 Išpažinimai.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vėžliukai nindzės“.
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“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Zootropolis“.
21:40 „Keršytojai. Pabaiga“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Keršytojai. Pabaiga“.
01:20 „Ryklys vaiduoklis“.
03:05 „Seklys“.
04:50 „Elementaru“.
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 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 Paramos koncertas Ukrainai
„Gelbėkit vaikus“.
23:00 Neįmanoma misija. Slaptoji tauta.
01:35 Degantis žmogus.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.
07.00 „Gyvi“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.

20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „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 Paskutinė s...
23:25 Užkratas.
01:30 „Strėlė“.

2022.03.26 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Tuoktuvių žaidimai.
12:35 Mėlynoji planeta 2.
13:30 Stulbinami protai.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro. Programa apie
sveikatą.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Paukšteli, spruk.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dingti iš akių.
03:05 Mėlynoji planeta 2.
04:00 Stulbinami protai.
06:00 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas“.
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 „Japonijos laukiniai metai“.
14:15 „Nevykėlio dienoraštis: Ilga kelionė“.
16:05 „Mano didelės storos graikiškos
vestuvės 2“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Mano didelės storos graikiškos
vestuvės 2“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Tramdantys ugnį“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Tramdantys ugnį“.
00:25 „Galutinis vaizdas“.
02:10 „Atsakomasis smūgis“.
04:05 „Elementaru“.
06:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
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“.
09:40 Tomas ir Džeris. Stebuklingas
žiedas.
10:50 Prezidento duktė.
13:00 Mėnulijos paslaptis.
15:15 „Ponas Bynas“.
15:50 Turi mylėti šunis.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Gnomai sugrįžta.
21:05 Būk kietas.
23:10 Seks video.
01:05 Neįmanoma misija. Slaptoji tauta.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Magdalena Avietėnaitė“.
08.30 Eko virusas.
09.00 Misija: laukinė gamta.
09.30 Misija: laukinė gamta. Dokumentika.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Istorija gyvai.
11.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
13.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Mama”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Miško balsas.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gyvi“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Mama”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Miško balsas.
04.20 Misija: laukinė gamta.
04.45 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.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:40 „Pragaro virtuvė“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Panevėžio „Lietkabelis“ - Šiaulių „Šiauliai-7bet“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Ištrūkęs Džango.
01:15 Skambutis 2.
03:10 Paskutinė s...

2022.03.27 d.
Sekmadienis
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.
12:55 Septyni pasauliai, viena planeta.
13:50 Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje.
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.

20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksiniai scenos kryžiai.
22:35 Seni kvaišos.
00:10 Stebuklas.
01:40 Kelionių atvirukai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Paukšteli, spruk.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kūrybingumo mokykla.
04:20 Mis Marpl.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas“.
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 „Aukštyn“.
15:05 „Ir riteriai įsimyli“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 „Mechanikas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 VAKARO KINO TEATRAS „Mechanikas“.
23:50 „Keršytojai. Pabaiga“.
06:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
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“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Mėnulio užkariautojai.
11:35 Alvinas ir burundukai 2.
13:25 Mano tėtis nuvarė mašiną.
15:15 Pametę galvas Las Vegase.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:30 Šnipas iš U.N.C.L.E.
23:50 Nevykėliai po priedanga.
02:00 Būk kietas.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Misija: laukinė gamta.
09.30 Misija: laukinė gamta. Dokumentika.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Bušido ringas.
11.00 180° kampu.
11.30 Gyvenimas versle.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Mama”.
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 Gyvenimas versle.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Mama”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“.
04.20 Misija: laukinė gamta.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Prienai.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė prieš
Latvijos rinktinę.
10:05 „Brazilija – gamtos istorija“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Vilniaus „Rytas“ - Kauno „Žalgiris“.

19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:35 Ištrūkęs Džango.

2022.03.28 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 1.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Mūsų gyvūnai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika.
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 Širdyje lietuvis.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vėžliukai nindzės“.
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“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:27 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Horizontas“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Pasirodymas“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:50 „Bulis“.
04:50 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris“.
09:00 „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 VAKARO SEANSAS Menas vogti.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:15 Šnipas iš U.N.C.L.E.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas.
07.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva.
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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.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 „24/7“.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:25 „Brazilija – gamtos istorija“.
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.
Alytaus „Dzūkija“ - Kėdainių „Nevėžis–Optibet“.
21:00 Titanas.
22:55 „Juodasis sąrašas“.
23:55 „Sūnus paklydėlis“.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
01:50 „Atsarginis prezidentas“.

2022.03.29 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 1.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa.
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 Amerikos dvelksmas.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
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 Magijos mokslas. Odisėjas ir
kiaulės.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vėžliukai nindzės“.
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“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Įsibrovimas“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Pasirodymas“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:50 „Bulis“.
04:50 „Moderni šeima“.

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

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „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.
22:30 Misija „Neįmanoma“ 3.
01:00 „Paskutinis laivas“.
01:55 Menas vogti.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06.00 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Reali mistika”.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Mama”.
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 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 #NeSpaudai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išpirka.
22:55 Titanas.
00:50 „Strėlė“.
01:45 „Akloji zona“.

2022.03.30 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 1.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Mano geriausias draugas.
12:30 Istorijos perimetrai.
13:30 Gyvenk kaip galima švariau.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau?
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“.
09:00 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Vidurnakčio saulė“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Pasirodymas“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:50 „Bulis“.
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 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Skolų išieškotojas.
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:25 Misija „Neįmanoma“ 3.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Mama”.
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.
16.20 Sportas.

16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Aiškiaregė”.
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“.
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 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirtinas žaidimas.
23:00 Beatodairiški veiksmai.
00:55 „Strėlė“.
01:50 „Akloji zona“.

2022.03.31 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 1.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gamtininko užrašai.
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“.
13:30 Čia mano sodas.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. 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 Premjera. Amerikos dvelksmas.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
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 „Vėžliukai nindzės“.
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“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:27 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.

19:30 „Farai“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „12 galimybių“.
00:50 „Bulis“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Pasirodymas“.
03:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:20 „Bulis“.

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 Žmonijos biuras.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:20 Skolų išieškotojas 2.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija. VDU karta.
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu.
07.00 „Gyvi”.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Mama”.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai.
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas”.
03.55 Oponentai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
22:55 Išpirka.
00:50 „Strėlė“.
01:45 „Akloji zona“.
06:05 „CSI. Majamis“.
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Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,
įvairių tipų šildomų grindų įrengimas.
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

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

Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Perku vienkiemį su daugiau žemės,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje
prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti
tel. 8 611 01110
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome virėjų, mėsininko, padavėjų vasaros sezonui

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

Kontaktinis tel. 8 679 14738, el. p.
druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

UAB GOLINETA

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

Tel. 8 686 55692

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“!

Kvalifikuoti statybininkai
atlieka visus vidaus ir išorės
apdailos darbus.
Tel. 8 648 06724
Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą.
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

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

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

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

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
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

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887
Vidaus apdaila, plytelių klojimas,
laminato dėjimas. Tel. 8 622 33034
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

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
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Asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Parduoda dvi sumontuotas padangas (R13), vasarinės, 4 skylių.
Tel. 8 603 77192
Parduoda motorolerį: 50 kub.
cm, parvežtas iš Nyderlandų, 2010 m., geros būklės.
Tel. 8 692 44465

Reikalinga

Ieško darbo

Senolei reikalinga pedikiūro spe-

Galiu prižiūrėti vienišus senolius.

cialistė. Tel. 8 (3 13) 53611
Reikalinga moteris, galinti prižiūrėti močiutę jos namuose, Drus-

Tel. 8 651 11713

Kita

kininkuose. Tel. 8 698 19494

Mezgu patogias vyriškas ir mote-

(skambinti po 13 val.)

riškas šlepetes. Tel. 8 651 11713

Perka transporto
priemones ir jų dalis
Pirktų traktorių, gali būti su gedimu, taip pat domina padargai, gali
būti sugedę. Tel. 8 622 17800

Asmeniniai skelbimai

Parduoda nekilnojamą turtą

Perka nekilnojamą turtą

Parduodamas 2 kambarių butas.
Tel. 8 611 78992

Perka
žemės
ūkio
paskirties sklypą šalia Leipalingio.
Tel. +370 692 92108

Parduodamas butas Taikos g. 3,
su balkonu iš abiejų kambarių, pačiame miesto centre. Kaina – 67
tūkst. eurų. Tel. 8 616 48116
Parduodamas 83, 32 kv. m mūrinis sodo namas su 5, 33 arų
žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio rekonstrukcijos projektu Paparčio
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina
– 9700 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduoda sklypus Leipalingio
kaime. Žemės ūkio paskirtis. Tel.
+370 655 60000
Parduodamas 0, 21 ha namų valdos sklypas. Yra geodeziniai matavimai, netoliese – ežeras, pušynas. Tel. 8 680 23134
Varėnos raj., Merkinės sen. parduodamas žemės paskirties sklypas (padaryta išvada) – 2, 34 ha.
Tel. 8 652 14894
Parduodama sodyba Krosnoje:
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 atskiri
įėjimai, kaina – 110 000 Eur. Tel. 8
687 25285
Parduoda 7, 38 arų sklypą gyvenamų namų kvartale Kauno m.,
Kosciuškos g. 7 arba keičia į sodą
Druskininkuose. Tel. 8 600 87308

Keičia nekilnojamą turtą
Keičia 7, 38 kv. m sklypą Kaune,
Kosciuškos g. į sodą su nameliu
Druskininkuose. Tel. 8 600 87308,
el. p. eitaww@yahoo.com
Keičia 50 kv. m 2 kambarių butą į
trijų kambarių didesnį arba 4 kambarių butą. Su priemoka. Tel. 8
695 38447

Ieškomas pirkti sodas šalia Druskininkų ir garažas Baltašiškėje.
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156
Nupirkčiau butą Druskininkų
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė nesvarbi. Gali būti apleistas, be remonto. Tel. 8 609 86656
Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės. Gerą
variantą siūlyti tel. 8 611 01110

Nuoma
Išnuomojame 1 kambario butą
adresu Veisiejų g. 13, Druskininkai,
pirmas
aukštas.
Tel. 8 607 92215
Išnuomojamos patalpos grožio
salone,
Vilniaus
al.10.
Tel. 8 612 20142
Išnuomojamos 60 kv. m patalpos
Baltašiškėje, tinkamos gamybai,
servisui ar sandėliavimui. Tel.
+370 602 28830
Išnuomojami butai: Šiltnamių g.,
16 kv. m su veranda, 1 aukštas,
taip pat Neravų g., 1 kambarys,
20 kv. m ir 2 kambarių nuoma, 33
kv. m, Neravų g. Tel. 8 609 28835

Žemės ūkio produkcija
Parduodamos bitės su aviliais.
Tel. 8 650 50962
Parduoda
bičių
Tel. 8 646 88970

šeimas.

Transporto priemonės
ir jų dalys
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.,
benzinas. Tel. 8 682 98506
Parduodamas naudotas traktoriukas-žoliapjovė „MTD“. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 603 64378
Parduodamas „VW Multivan“ T4,
2, 5 TDI, 75 kW, iš Vokietijos, geros būklės, kaina – 4400 Eur. Tel.
8 623 46394

Parduoda įvairius daiktus
Parduodu TV „LCD Philips“ ir „Panasonic“ – 51 cm įstrižainė, kaina
– 35 Eur. TV priedėlis „VIDO“ – 10
Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur,
TV priedėlių „TV STAR T910“,
„TV STAR 7100“ pulteliai nuo 4
Eur, televizorių „LG“, „Philips“
distanciniai pulteliai nuo 3 Eur,
„Scart“ laidas – 2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. Vaikiškas
maniežas – 22 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur, seno modelio „Nokia“ įkroviklis ir ausinukės
po 2 Eur. Tel. 8 686 43600
Naudota stogo
kvadratai, kaina
Tel. 8 651 73934

danga, 36
– 105 Eur.

Parduoda nedidelį šaldytuvą, dvi
indų plovimo kriaukles (apvalią ir
keturkampę). Tel. 8 603 77192
Parduodu planšetinį kompiuterį
„Samsung“ (10 colių). Kaina - 70
Eur. Tel. 8692 44465
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), moteriškas 7 pavarų
dviratis (norvegiškas), žurnalinis
staliukas, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652
Pripučiama dvivietė guminė valtis
„NIROK“. Tel. 8 650 50962

Perka įvairius daiktus
Brangiai perka senus eglutės
žaisliukus. Gali atvažiuoti į namus. Tel. 8 653 96 521

Š. m. balandžio 7 d. (ketvirtadienį) 18 val. Viečiūnų
bendruomenės centre, Jaunystės g.17, Viečiūnai, kviečiamas
Viečiūnų sodininkų bendrijos „Rūta“ narių ataskaitinis
susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje – bendrijos kelių
inventorizacija ir jų perdavimas Druskininkų savivaldybei.
Valdybos pirmininka. V. Tamkevičius

Vidaus apdailos darbai. Tel. +370 646 13504
Išparduodamos odinių drabužių parduotuvės
„Adaksas“ striukės ir avikailiai turgavietėje. Kainos nuo 10 Eur. Taikoma – 70 proc. nuolaida.
Tel. 8 698 40430

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių
išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo
automobiliams vežti nuoma.
Tel. 8 628 75156
ARBORISTAS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.
Stogų ir lietvamzdžių valymas.
Pramogos aukštyje.
Tel. (+370) 629 05 606, Mauricijus

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

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

Parduodame beržines, pušines, alksnines, ąžuolines kapotas malkas. Tel. 8 650 20402 ir
8 636 76029

Šiltnamių g. rastas išmestas ar pasiklydęs juodai baltas
katinėlis, meilus, žaismingas, naminis, laukia savo šeimininkų.
Tel. +37062744956

Parduoda pušines ir eglines malkas supjautas kaladėmis. Atvežimas nemokamas. Kaina 30 Eur/1
m. Tel. 8 639 79679

Vaismedžių genėjimas,
gyvatvorių kirpimas.
Tel. 8 679 45059

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė
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