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JUC direktorė A. Nedzinskienė džiaugiasi, kad Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa kasmet tampa vis populiaresnė, ją atranda vis nauji darbdaviai, jaunimui
pasiūloma vis įvairesnių ir įdomesnių profesinio orientavimo krypčių /Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Esate darbdavys ir Jums dabar arba vasarą trūksta darbo rankų, bet neišgalite pats
mokėti darbuotojui viso atlyginimo? Gal esi jaunas – 1429 metų amžiaus – žmogus,
norintis išmėginti save darbo
rinkoje, „pasimatuoti“ profesiją ir užsidirbti savų pinigų?
Tuomet Druskininkų savivaldybės inicijuota ir šeštus
metus Jaunimo užimtumo
centro (JUC) įgyvendinama
Jaunimo verslumo ugdymo ir
integracijos į darbo rinką programa – kaip tik Jums!
Programą
įgyvendinančio JUC direktorė Aušra Nedzinskienė džiaugiasi, kad
kasmet ji tampa vis populiaresnė, jaunimas nori dirbti, o Druskininkų darbdaviai
jaunuoliams pateikia vis įdomesnių darbo pasiūlymų.
– Kokia jaunimo verslumo
programa bus šiemet? Ar galima tikėtis naujovių?
– Programa keitėsi tik tiek, kad
per pastaruosius metus pakilo minimalus darbo užmokestis,
taigi mūsų programoje jis bus
irgi didesnis. Visos kitos sąly-

gos išliks nepakitusios. Darbdaviams bus kompensuojama 50
proc. patiriamų darbo užmokesčio sąnaudų. Žinoma, tai bus tik
minimalus darbo užmokestis, o
vienai įstaigai bus galima kompensuoti ne daugiau kaip 3 000
Eur. Vienas darbdavys, norėdamas pasinaudoti mūsų programos finansavimu, galėtų įdarbinti 4 jaunus žmones pilnu
etatu.
Pastebėjome, kad ir tokia
suma darbdaviams atrodo patraukli ir motyvuojanti. Kasmet
programa tampa vis populiaresnė, ją atranda vis nauji darbdaviai, jaunimui pasiūloma vis
įvairesnių ir įdomesnių profesinio orientavimo krypčių. Jie gali
rinktis ne tik Druskininkuose labai populiarią aptarnavimo sritį,
bet ir išmėginti, pavyzdžiui, baristos profesiją, elektroninio tinklapio administravimą, padirbėti
kelionių agentūroje, vertimų biure. Svarbiausia, kad jiems suteikiama galimybė „pasimatuoti“
profesiją. Tai yra vienas iš programos tikslų.
Vasarą labai populiaru ieškoti darbo vaikų lopšeliuose-darželiuose, nes darbas su vaikais
daugeliui atrodo patrauklus. Padirbėję su mažais vaikais ir su-

pratę, kad tai yra kantrybės bei
atsakomybės reikalaujantis darbas, jaunuoliai ateityje atsakingiau renkasi darbo vietas. Kiti
priešingai – supranta, kad toks
darbas – būtent jiems.
Žinoma, labiausiai jaunuolius
žavi galimybė savarankiškai užsidirbti pinigų, kuriuos galėtų išleisti taip, kaip jie patys nori.
Dar vienas programos tikslas
– suteikti jauniems žmonėms
verslumo pagrindus, parodyti, kokių perspektyvų turi nuosavas, pavyzdžiui, pramogų ar
restoranų verslas. Dirbdami jaunuoliai pamato, kiek pastangų
reikia įdėti, kad tas verslas klestėtų ir turėtų rinką.
– Programa garsi jau ne tik
Druskininkuose. Pačiai teko
ją pristatyti ir kitoms šalies
savivaldybėms.
– Mes esame geriausias pavyzdys Lietuvoje dėl tokios programos įgyvendinimo. Jaunimo
reikalų departamentas (Jaunimo reikalų agentūra) dar pernai išplatino Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką
programos projektinį finansinį pasiūlymą ir pakvietė savivaldybes teikti paraiškas, gauti finansavimą iki 10 000 Eur ir

tik vasaros atostogų metu įdarbinti mokyklinio amžiaus jaunimą. Tik mes žvelgiame plačiau
– programą siūlome 14-29 metų
jauniems žmonėms, kaip reguliuoja jaunimo politikos pagrindų
įstatymas, todėl mūsų jaunimas
jau gali dirbti nuo balandžio pradžios iki lapkričio pabaigos.
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 margaspalviai medeliai, pagražinti šimtais margučių – kviečiame visus
druskininkiečius prisidėti puošiant kurorto erdves ir iki balandžio 12 d. atnešti savo sukurtus
margučius į Druskininkų kultū-

ros 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.

Informacija apie nemokamas
transportavimo paslaugas
pacientams

Atnaujinamas Druskininkų muzikinis
fontanas: laukia dar įspūdingesnis
vandens ir šviesų spektaklis
su inovatyvia rūko sistema

Prieš dešimtmetį Druskininkai pirmieji Lietuvoje pakvietė pasigrožėti įspūdingu, pirmuoju ir vieninteliu
muzikiniu fontanu su ypatingomis šviesos ir garso technologijomis. Daugiau kaip
100 įvairių kūrinių, pagal kurių ritmą šoka vanduo ir šviesos, atrodė užburiančiai, o
galimybė patinkantį kūrinį
užsisakyti SMS žinute arba,
būnant namuose, stebėti
fontano šou virtualiai žmonėms palikdavo didelį įspūdį.
Gydyklų parke esantis muzikinis fontanas netruko užkariauti druskininkiečių ir kurorto svečių širdis.
Kai 2019 metais portalo

www.pamatykLietuvoje.lt ir
Lietuvos turizmo informacijos
centrų asociacija (LTICA) pakvietė išrinkti gražiausią Lietuvos fontaną, balsavusieji pirmą
vietą atidavė Druskininkų fontanui.
O kai 2021 metais mūsų Turizmo ir verslo informacijos
centras pakvietė išrinkti mylimiausią kurorto vietą, ja taip
pat tapo Druskininkų muzikinis
fontanas.
„Džiaugiuosi, kad muzikinis
fontanas tapo toks populiarus,
tačiau dabar atėjo laikas jį atnaujinti ir visus nustebinti iš
naujo. Praėjusią savaitę aplink
fontaną buvo aptverta apsauginė tvora ir prasidėjo atnaujinimo darbai. Beveik 200 papil-

domų purkštukų, inovatyvi rūko
sistema, šalia fontano esančių
medžių apšvietimas ir atnaujintas valdiklis – tokie pokyčiai
per ateinančius du mėnesius
laukia visų mylimo Druskininkų fontano. Vasarą Druskininkų muzikinis fontanas pasitiks dinamiškesnis, greitesnis,
žaismingesnis, šviesų žaismas
taps dar intensyvesnis, o rūko
sistema sukurs nepakartojamą efektą ir taps tikra atgaiva
karštomis vasaros dienomis“, –
sako Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.
Planuojama, kad Druskininkų
muzikinis fontanas bus atnaujintas iki vasaros.

Gydyklų parke esantis muzikinis fontanas netruko užkariauti druskininkiečių ir kurorto svečių širdis/Savivaldybės archyvo nuotraukos

Praėjusią savaitę aplink fontaną buvo aptverta apsauginė tvora ir prasidėjo atnaujinimo darbai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pacientams nereikia rūpintis, kaip nuvykti į gydymo įstaigą ir kaip iš jos sugrįžti – jie specialiuoju įstaigos transportu iš savo gyvenamosios vietos atvežami į Druskininkų PSPC ir parvežami atgal/ Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

VšĮ Druskininkų PSPC nuo
praėjusių metų teikia svarbią paslaugą – transportavimo (pavėžėjimo) paslaugas.
Pacientams nereikia rūpintis, kaip nuvykti į gydymo
įstaigą ir kaip iš jos sugrįžti – jie specialiuoju įstaigos
transportu iš savo gyvenamosios vietos atvežami į VšĮ
Druskininkų PSPC ir parvežami atgal.
Kam teikiamos paslaugos?
- Neįgaliesiems asmenims,
turintiems savarankiško judėjimo sutrikimų ir jį lydinčiam asmeniui;
- 60 m. ir vyresniems asmenims, turintiems savarankiško judėjimo sutrikimų ir jį lydinčiam asmeniui.

Transportavimo paslaugos
teikiamos vykstant į (iš):
- VšĮ Druskininkų PSPC gydytojų, slaugytojų konsultacijas/apsilankymus;
- VšĮ Druskininkų PSPC chirurgijos kabinetą, laboratoriją
arba procedūrinį kabinetą atlikti procedūrų bei gauti kitas
reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.
Kviečiame visus pacientus,
kurie patenka į tikslinę grupę, jų globėjus ar lydinčius
asmenis, aktyviai registruotis ir naudotis pavėžėjimo į/iš
PSPC galimybe. Tai padaryti galima, susisiekus su savo
apylinkės slaugytoja arba
įstaigos socialine darbuotoja
tel. (8 313) 41513.
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Specialistai ragina skiepytis nuo erkinio encefalito
Erkinis encefalitas – erkių
platinama, gamtinė židininė infekcija, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Ši
liga yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji
reiškiniai, kartais sukeliantys neįgalumą.
Skiepai – efektyviausia erkinio encefalito profilaktikos priemonė.
Visas skiepijimo kursas susideda iš trijų injekcijų, toliau –
imunitetą palaikančios vienkartinės vakcinacijos dozės.
Vakcinavimo schemos yra
dvi: įprastinė schema – šaltuoju metų laikotarpiu pirmosios dvi dozės suleidžiamos,
išlaikant 1-3 mėnesių tarpą,
trečia – praėjus 5-12 mėnesiams po antrosios injekcijos;
pagreitinta schema – šiltuoju metų laikotarpiu, prasidėjus
erkių aktyvumui. Antra vakcinos dozė suleidžiama, praėjus
2 savaitėms po pirmosios, trečia – 5-12 mėnesiams po antrosios.
Apsauginis imunitetas su-

siformuoja tik po dviejų skiepo dozių, praėjus dviem savaitėms po antros dozės. Jis
apsaugo nuo ligos tik vienerius metus. Po trečios skiepo
dozės apsauginis imunitetas
trunka 3-4 metus. Toliau reikalingos sustiprinančios dozės.
Sustiprinančiųjų dozių įskiepijimų intervalai gali būti skirtingi,
priklauso nuo vakcinos gamintojo rekomendacijų bei žmogaus amžiaus (dažniausiai kas
3-4 m.).
Jeigu po pirmos skiepo dozės
skiepijimas nutrūko, tai skiepijimo schema turi būti pradėta iš
naujo. Jeigu po dviejų skiepo
dozių nebuvo išlaikytas skiepijimo intervalas, skiepijimo
schemą galima tęsti toliau, tiesiog įskiepyti trečią dozę. Jeigu
buvo užmiršta sustiprinančioji skiepo dozė, tai ją įskiepyti,
skiepijimo schemos kartoti nereikia. Reikia žinoti, kad laikotarpiu, tarp praleistų skiepijimo
dozių, gali nebūti reikiamo apsauginio imuniteto, todėl, įsisiurbus užsikrėtusiai erkei, žmogus gali susirgti. Nuo erkinio
encefalito skiepyti galima jau ir

Pasak specialistų, skiepai – efektyviausia erkinio encefalito profilaktikos priemonė/Asociatyvi nuotrauka

vienerių metų amžiaus vaikus.
„Pirmieji erkinio encefalito
atvejai registruojami jau kovo
ar balandžio mėnesiais, tačiau
dažniausiai žmonės užsikrečia
birželio-spalio mėnesiais. Šiuo
laikotarpiu
užregistruojama
apie 90 proc. visų sergančiųjų
erkiniu encefalitu. Tai yra susiję su erkių aktyvumu ir dažnesniu gyventojų buvimu gamtoje.

Net jeigu skiepijatės nuo erkinio encefalito, vis tiek turėtumėte imtis priemonių erkių įsisiurbimo rizikai mažinti: vengti
miškingų vietovių, rengtis šviesesnius drabužius, naudoti repelentus, reguliariai tikrinkite
drabužius ir kūną, ar nėra erkių“, – pataria Savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė.
Druskininkuose dėl skiepų

kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Pasiskiepyti galite ir šiose privačiose laboratorijose:
SYNLAB (M. K. Čiurlionio
g. 82, Druskininkai, tel. 8 685
39801)
„Antėja“ laboratorija (M. K.
Čiurlionio g. 65, Druskininkai,
tel. 8 700 55511)

Pedagogės iš Ukrainos rytoj pradės mokyti jaunuosius pabėgėlius

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja D. Brown buvo susitikusi su ukrainietėmis, turinčiomis pedagogių kvalifikaciją ir galinčiomis mokyti savo tautiečius/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Kasdien
Druskininkuose daugėjant pabėgėlių iš
Ukrainos, kurių didžiąją dalį
sudaro mamos su vaikais,
pradedamas aktyvus ir tikslingas jaunųjų ukrainiečių
ugdymo procesas.
Jiems suformuotos išlyginamosios klasės, vaikus
mokys prieglobstį nuo karo
Druskininkuose
suradusios ukrainiečių pedagogės.
Šiuo metu Druskininkuose
nori mokytis per 100 jaunųjų ukrainiečių.
Yra įvairių specialybių pedagogių
Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown buvo
susitikusi su ukrainietėmis, turinčiomis pedagogių kvalifikaciją ir galinčiomis mokyti savo
tautiečius.
„Mūsų susitikimo tikslas –
įvertinti situaciją, kokių dalykų ir kiek mokytojų pas mus
yra, kad padėtume jiems už-

pildyti reikalingus dokumentus
ir centralizuotai išsiųsti į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Norime, kad greičiau būtų
pripažintos jų kvalifikacijos.
Jos mums padės, mes jas įdarbinsime ir mokytojomis, ir mokytojų padėjėjomis“, – sakė D.
Brown.
Druskininkuose laikinai apsigyveno įvairių specialybių –
ukrainiečių, anglų, rusų kalbų,
istorijos, matematikos, pradinių
klasių – mokytojos ukrainietės,
taip pat psichologės, su specialiaisiais poreikiais dirbančios
specialistės.
Kvalifikacijos
pripažinimas
įprastai užtrunka ilgiau, bet ministerija šį procesą supaprastino iki 20 darbo dienų. Ukrainietės bus įdarbintos nuo
balandžio 1 dienos.
D. Brown nuomone, kiekvieną dieną didėjant ukrainiečių mokinių skaičiui, integruoti juos į bendras klases darosi
labai sunku, todėl Savivaldy-

bės taryba pastarojo posėdžio
metu pritarė išlyginamųjų klasių steigimui. „Norisi išlaikyti
vienodai gerą ugdymo kokybę
ir ukrainiečių, ir mūsų vaikams.
Mokslo metai tęsiasi – netrukus vyks mokinių pasiekimų
patikrinimai, kai kuriose mokyklose bus vykdomas išorinis
vertinimas. Mokyklų vadovams
ir mokytojams pastarieji metai
pasižymėjo išaugusiu darbo
krūviu dėl pandemijos, taigi norisi, kaip įmanoma, palengvinti problemų sprendimus, padėti
mokykloms, kad niekas nebūtų pamirštas – nei vaikai, nei su
jais dirbantys pedagogai“.
Pamokos vyks Meno mokykloje
Ukrainiečiai mokysis M. K.
Čiurlionio meno mokyklos Dailės skyriuje, juos mokys ukrainiečių mokytojos. „Visus skiriame į „Atgimimo“ mokyklą, kad
būtų lengviau administruoti ugdymo procesą. Vyresnieji vai-

kai lankys „Ryto“ gimnaziją.
Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, eis į „Saulės“ mokyklą,
nes ten yra reikalinga specializacija. Priešmokyklinukai ir kiti
moksleiviai iki 8 klasės lankys
„Atgimimo“ mokyklą, – pasakojo D. Brown.
Ukrainiečių vaikai sportuos
Sporto centre, valgys „Atgimimo“ mokykloje.
„Buvome dar kartą susitikę su
konkrečiais mokytojais, kurie
dirbs. Įdomu tai, kad jau turime sukomplektuotas ukrainiečių klases: vienoje – 18 pirmokų, kitoje – 14 antrokų, nereikia
klasių jungti. Daugiau miksavimo bus vyresnėse klasėse, tačiau moksleivių skaičius nuolat
kinta, tai gal vėliau bus sukomplektuotos atskiros vyresniųjų klasės“, – pasakojo Švietimo
skyriaus vedėja.
Džiugina
bendruomenės
geranoriškumas
Pasidomėjus, kas aprūpina

ukrainiečių vaikus visomis mokymuisi būtinomis priemonėmis, vedėja sakė, jog mokymo
priemonėmis aprūpinama bendromis jėgomis, pasitelkiant
kurorto verslą, mokyklas.
„Labai daug priemonių ukrainiečių vaikai gavo iš bendraklasių, kai jie pradėjo mokytis.
Tų klasių vaikai ir tėvai pasirūpino kuprinėmis, kitomis priemonėmis. Tai buvo kaip priėmimo dovana tiems vaikams. Net
darželyje ukrainiečių vaikams
padovanojo paspirtukus. Mūsų
bendruomenė labai geranoriška, visi siūlo pagalbą“, – džiaugėsi skyriaus vedėja.
Anot jos, jauniesiems ukrainiečiams siūloma ir popamokinė veikla. Tie vaikai, kurių tėvai
dirba, gali lankyti prailgintą dienos grupę. Taip pat jiems siūloma pasirinkti vieną mokyklą
– meno arba sporto, kad galėtų ją lankyti. Druskininkų savivaldybė kompensuoja viešojo
transporto išlaidas mokiniams.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Meno mokykloje – metodinė diena
„Mokinių gebėjimų ugdymas projektinėje veikloje“

Svarbiausias akcentas atviroje pamokoje – Ukrainos palaikymas kovoje už laisvę ir visų kartu padainuota daina ,,Laisvės paukštis“/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Vilija Mieščionaitienė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytoja metodininkė
Praėjusią savaitę Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokykloje Teorinių ir vokalinių dalykų mokytojų metodinė grupė organizavo renginį
„Mokinių gebėjimų ugdymas
projektinėje veikloje“. Jo tikslas – pristatyti Vilniaus Karo-

liniškių muzikos mokyklos
respublikinio projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“
veiklos programą ir jos svarbą ugdymo procese bei pasidalinti gerąja profesine patirtimi.
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos mokytojai, projekto
„Ritmuojame ir kuriame kartu“
organizatoriai, ir projekto partnerės: Vilniaus lopšelio-darže-

lio „Boružėlė“ ir Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytojos Vilija Mieščionaitienė ir Inga Vagnoriūtė perskaitė pranešimus, pasidalijo praktiniais projekto metodo valdymo
pavyzdžiais – kaip įvairių gebėjimų dalyvius apjungti bendrai
meninei veiklai, kaip atskleisti
mokinių kūrybingumą bendrojo
ugdymo procese.
Organizuotos atviros pamo-

Druskininkų savanoriai skuba į pagalbą
Ukrainos karo pabėgėliams

kos-praktikumai, kurias vedė
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos mokytojai su mūsų
mokyklos mokiniais, dalyvaujančiais respublikiniame projekte „Ritmuojame ir kuriame
kartu“. Svarbiausias akcentas
atviroje pamokoje buvo Ukrainos palaikymui kovoje už laisvę visų kartu padainuota daina
„Laisvės paukštis“ ir suskanduota „Slava Ukraini!“, „Gero-

jam, slava!“.
Metodinės dienos metu buvo
aptarti projekto vykdymo etapuose išryškėję iššūkiai ir problemų sprendimo būdai, pristatyti mokytojų išleisti leidiniai.
Džiaugiamės, kad metodinėje
dienoje dalyvavo ir Druskininkų
savivaldybės ugdymo įstaigų –
„Atgimimo“ mokyklos, Viečiūnų
progimnazijos, lopšelio-darželio
„Žibutė“ muzikos mokytojai.

Kur paliksite padangas
šiemet?

Senos padangos turi likti ten, kur įsigyjamos naujos, – parduotuvėse, autoservisuose ar
kitose padangų prekybos ar keitimo vietose/Asociatyvi nuotrauka

Socialinių paslaugų centre budintys savanoriai sutvarkė druskininkiečių paaukotą labdarą ir padės ukrainiečiams išsirinkti reikiamus
drabužius/Roberto Kisieliaus nuotr.

Nesibaigiant karui Ukrainoje, vis daugiau pabėgėlių atvyksta į Lietuvą. Tam tikra jų dalis randa prieglobstį
ir Druskininkuose. Savivaldybė, visuomeninės organizacijos, pilietiški druskininkiečiai stengiasi pagelbėti į
bėdą patekusiems ukrainiečiams. Praėjusią savaitę darbą pradėjo suburta savanorių
grupė, kuri rūpinsis pabėgėlių reikalais, padės išspręsti jiems kylančias problemas.
Kaip teigė Švietimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Mantas Micevičius, koordinuojantis savanorių veiklą, jau užsiregistravo 40 savanorių, kurie nori
prisidėti prie pagalbos ukrai-

niečiams. Anot Manto, tai – labai įvairaus amžiaus ir profesijų druskininkiečiai, nuo 14 iki 70
metų.
„Pirmasis darbas, kurio ėmėsi savanoriai, – sutvarkyti Socialinių paslaugų centre druskininkiečių suaukotus drabužius,
kurių yra tikrai nemažai, tačiau
jie nebuvo surūšiuoti, sukabinti
ant pakabų. Dabar visa tai padaryta, todėl ukrainiečiams bus
patogiau juos išsirinkti. Taip pat
pradėsime skelbti, kad ten pat
priiminėjame labdarą“, – sakė
Mantas.
Anot jo, ukrainiečiai bet kada
galės ateiti į Socialinių paslaugų centrą ir pasirinkti jiems reikalingus daiktus, ten savanoriai

jų lauks nuo trečiadienio iki šeštadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
Kitas savanorių darbas –
skambinti visiems Druskininkuose apsistojusiems ukrainiečiams, domėtis, kaip jie laikosi,
ar jiems viskas gerai, ar nieko
netrūksta.
Savanoriai pasiskirstė pabėgėlius, su kuriais nuolat kontaktuos ir domėsis situacija bei jų
poreikiais. Jie skambins pagal
sąrašą ir domėsis jų situacija.
„Nemaža dalis savanorių sutinka savo transportu pavėžėti pabėgėlius, jei bus poreikis.
Taip pat savanoriai pagalvos,
kokias veiklas savaitgaliais organizuoti pabėgėlių vaikams“, –
kalbėjo Mantas.

Senos padangos turi likti ten,
kur įsigyjamos naujos, – parduotuvėse, autoservisuose ar
kitose padangų prekybos ar keitimo vietose.
Tai – patogu ir ekonomiška,
nes žmogui nereikia padangų
niekur vežti, be to, pirkdamas,
jis iš karto sumoka ir už padangų atliekų tvarkymą – šis mokestis yra įskaičiuotas į padangų kainą. Todėl visi padangų
platintojai senas padangas iš
gyventojų privalo priimti nemokamai.
Naudotos padangos surenkamos ir rūšiavimo centruose (didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelėse): vienas fizinis asmuo
čia nemokamai gali palikti vieną
komplektą – keturis vienetus –
lengvojo automobilio padangų.
Tačiau aikštelėse surinktų padangų tvarkymas kainuoja papildomai ir dėl to patiriami kaštai

skaičiuojami visiems gyventojams – jiems tenka mokėti ir už
svetimų padangų tvarkymą.
Padangas į aikšteles atvežę
asmenys privalo užpildyti deklaraciją, kuri naudojama kaip
pirminis dokumentas, įrodantis, kas pristatė padangas, kurių
tvarkymu tenka rūpintis regiono
atliekų tvarkymo centrui.
Į Alytaus regione veikiančius
rūšiavimo centrus kasmet pristatoma vidutiniškai apie 700
tonų naudotų padangų. Praėjusiais metais surinka 713 tonų.
Jeigu jos būtų paliktos naujų padangų įsigijimo vietose, būtų išvengta papildomų jų tvarkymo
kaštų.
Senas padangas palikite ten,
kur perkate naujas!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija
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Atsiskleisti darbo rinkoje ir „pasimatuoti“ profesiją
jaunuoliams galimybę suteikia JUC įgyvendinama
verslumo programa

Jau dabar, artėjant vasaros
sezonui, darbdaviai gali bent
savaitgaliais įdarbinti jaunuolius, padėti jiems kelti įvairias
kompetencijas, bendravimo įgūdžius.
– Programą įgyvendinsite
jau šeštus metus. Ar spėjote
ją išanalizuoti, susisteminti
duomenis?
– Pastebėjau, kad programoje dalyvauja vyresni jauni žmonės, tačiau yra ir tokių, kurie pirmą kartą įsidarbino, būdami 14
metų. Ir kasmet jie sugrįžta pas
tą patį darbdavį, įgauna vis daugiau patirties.
Sudėtingiau pradėti keturiolikmečiui, nes tokio amžiaus
darbuotojams darbo pasiūlymų
nėra daug. Bet jei yra pasiryžimo, viskas įmanoma! Aš visada drąsinu jaunimą, sakau, kad
jie, ir būdami 14-os, jau gali turėti patirties ir būtinai apie ją turi
pasakyti darbdaviui. Galbūt jie
prižiūrėjo savo jaunesnius broliukus ar sesutes? Gal moka gaminti maistą? Raginu jaunuolius
eiti dirbti ten, kur juos iš tikrųjų
traukia, kur linksta širdis ir kur
galės atskleisti savo talentus.
Juk ir verslininkai, matydami atėjusius darbintis jaunuolius, pastebi jų motyvaciją dirbti.
– Kiek paprastai per sezoną
įdarbinate jaunuolių?
– Pernai įdarbinome 172 jaunus žmones. Darbo vietas pasiūlė 53 įmonės.
– Ar šiemet aktyvūs būsimi
darbdaviai?
– Jau atsiranda vis daugiau
besidominčių darbdavių, laukiančių jaunimo verslumo programos pradžios. Taigi galiu juos nudžiuginti – programa
pradedama įgyvendinti jau balandžio 1 dieną.
Šiemet, beje, anketa darbdaviams bus paprastesnė, ją bus
lengviau užpildyti, ji bus pateikiama „Google“ forma. Nereikės
kelis kartus atsakinėti, kokia pozicija ir kokio amžiaus jaunuoliui
siūloma. Manome, kad ši naujovė visiems mums palengvins
darbą, o jaunuoliai galės lengviau suprasti, kokio darbuotojo darbdavys pageidauja.
Artimiausiu metu programą
pristatysime mokyklose. Kaip ir
kasmet, bus organizuojami susitikimai su keturiolikmečiais,
kuriuose jiems bus pristatomos
darbo paieškos galimybės.
Jeigu nepavyksta įsidarbinti,
siūlyčiau jaunimui savanoriauti. Galbūt tada darbdavys, pastebėjęs jų talentus, gebėjimus,
gerąsias savybes, įdarbins?
Nebūtinai savanoriauti visą vasarą, galbūt užtektų ir savaitės?
Yra tokia istorija, kurią pasakoju mokiniams. Pabaigęs automechanikos mokslus, vienas
vaikinukas atėjo darbintis į servisą. Tačiau laisvos darbo vie-

tos nebuvo. Jaunuolis nepasidavė, pasisiūlė padirbėti be
atlygio – išvalyti serviso erdves,
sutvarkyti patalpas, pasimokyti iš meistrų. Darbdavys sutiko.
Kaip tik buvo pavasaris, padangų keitimo metas. Aplinką vaikinas greitai sutvarkė, turėjo laiko, taigi ėmėsi padėti meistrui
keisti padangas. Ir jam puikiai
sekėsi. O darbdavys, pastebėjęs, kad jaunuolis puikiai susidoroja su darbu, labai greitai jį
įdarbino.
Kartais reikia drąsos save pateikti, parodyti motyvaciją ir tikslo siekti visais įmanomais būdais!
– Kur turėtų darbuotojai ir
darbdaviai ieškoti informacijos?
– Jau minėjau, kad programa pasideda balandžio 1 dieną.
Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programoje
gali dalyvauti 14-29 metų Druskininkų savivaldybės jaunuoliai, užsiregistravę JUC interneto svetainės skiltyje „Jaunimo
verslumas“.
Darbdaviai, norintys dalyvauti
programoje, užsiregistruoti turėtų iki birželio 1 dienos – svarbu
nepraleisti nustatyto termino!
Mes nuolat atnaujiname siūlomų darbo vietų duomenų bazę,
todėl jaunimui visai nesudėtinga
surasti darbdavius ir pasirinkti,
koks darbo pobūdis juos labiausiai domina.
Darbdaviai, norėdami įdarbinti
programoje dalyvaujantį jaunuolį, pirmiausia turi užpildyti anketą, kurią ras Druskininkų JUC
interneto svetainėje (https://
www.juc.lt/jaunimo-verslumo), tada mes paruošiame bendradarbiavimo sutartį ir aptariame visas sąlygas. O jau nuo
tada galima įdarbinti jaunimą.
Visada įspėjame jaunus žmones, kad registracija į jaunimo
verslumo programą nebūtinai
garantuos norimą darbą. Jaunuoliams teks sudalyvauti darbo
pokalbyje – darbdaviui pristatyti
save, turimą darbo patirtį, aptarti darbo sąlygas. Darbo pokalbiui pasirengti jaunuoliams gali
padėti ir JUC darbuotojai.
– Ar COVID-19 pandemija turėjo įtakos projektui?
– Pirmaisiais pandemijos metais jautėme, kad paslaugų sektoriuje nebuvo didelės darbo
vietų pasiūlos, tačiau pernai ši
rinka jau atsigavo ir buvo ieškoma darbuotojų. Labai tikimės,
kad šiemet verslas dirbs pilnu
pajėgumu ir suteiks galimybių
Druskininkų jaunimui padirbėti.
– Kokių dar programų JUC
siūlo jaunimui?
– JUC nuo balandžio 1-osios
pradeda įgyvendinti ir Jaunimo
iniciatyvų programą. 2022-ieji
paskelbti Jaunimo metais, todėl
labai norisi, kad jaunimas nebi-

Jaunimas noriai renkasi Druskininkuose labai populiarią aptarnavimo sritį – jaunuolius žavi galimybė savarankiškai užsidirbti pinigų,
kuriuos galėtų išleisti taip, kaip jie patys nori/UAB „Elingas“ archyvo nuotraukos

jotų svajoti, pristatytų savo idėjas, mintis ir pamėgintų jas įgyvendinti. Manau, kad net viena
gera iniciatyva mūsų miestui
gali būti labai reikšminga, naudinga, įtraukti dar daugiau jaunimo.
Pernai sulaukėme labai gražių
naujų iniciatyvų. Man labai patiko dviejų merginų organizuota
saviugdos stovykla. Jos tą idėją
ilgai puoselėjo. Stovykloje dalyvavo, regis, ne tiek daug dalyvių
– 15 jaunų žmonių, bet ji sulaukė ypatingai gerų atsiliepimų, žinia apie ją pasklido labai plačiai.
Išskirtinė jaunimo idėja – renginys „Gyvenk“, prie kurio įgyvendinimo prisideda ir JUC,
Druskininkų „Rotary“, Interact
klubai. Jaunimas ragina atkreipti jaunimo dėmesį į opią savižu-

dybių problemą ir kviečia GYVENTI.
Kartais mums, JUC darbuotojams, gali atrodyti, kad mūsų
pasiūlyta veikla jiems galėtų
būti įdomi, bet nebūtinai taip ir
yra. Kai idėją pasiūlo ir realizuoja patys jaunuoliai, ji atliepia jų
poreikius.
Pernai nudžiugino ir sportinės
iniciatyvos. Sportininkai, kurie
negalėjo išvažiuoti į specializuotus sporto klubus treniruotis
ar semtis sportinės patirties, tai
padaryti galėjo programos įgyvendinimo dėka. Jeigu yra noro
siekti rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir judėjimą,
kodėl gi tokios idėjos negalėtume finansuoti?
Žinoma, noriu pabrėžti, kad
JUC jaunimo iniciatyvų finan-

savimui gali skirti iki 500 eurų,
bet kartais net ir tokios sumos
neprireikia, kad būtų realizuota gera idėja. Galbūt Jūsų idėjos įgyvendinimui užtenka ir 100
eurų? Kuo tokių idėjų bus daugiau, tuo įdomesnis ir turiningesnis bus jaunimo laisvalaikis,
Druskininkuose bus smagiau,
o jaunimas labiau atskleis savo
talentus, gebėjimus bei švęs
Europos jaunimo metus – juk
2022-ieji skirti būtent jiems!
Labai raginu jaunuolius nebijoti. Žinau, kad yra daug neformalių grupelių, kurios dega noru
realizuoti savo sumanymus.
Jiems tereikia mažo paskatinimo, kad jų svajonės būtų įgyvendintos. Mes galime padėti –
pateikite savo idėjas JUC!
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Bibliotekoje – E. Tombak
knygos „Ar čia kas nors yra?“
pristatymas

Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos
centrą 2022 m. teikiamų Paramos už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų
seniūnijose priėmimo tvarkaraščiai
Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą 2022 m. teikiamų Paramos už
žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų Leipalingio (Alėjos g. 30,
Leipalingio mstl., Druskininkų sav.) ir Viečiūnų (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų
sav.) seniūnijose priėmimo tvarkaraščiai.

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
(Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.)
Eil. Nr.

Pareiškėjai iš Savanorių k., Paseirės k., Vileikių k., Leipalingio
mstl., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 56 407.

2.

2022-04-25 - 04-29

Pareiškėjai iš Panemunės k., Barzdžiūnų k., Černiauskų k., Baltosios Ančios HES k., Sventijansko k., Krivonių k., Guronių k.,
Gerdašių k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš
anksto suderina tel. (8 313) 56 407.

3.

2022-05-02 - 05-06

Pareiškėjai iš Gailiūnų k., Snaigupės k., Ringėliškės k., Miciūnų
k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto
suderina tel. (8 313) 56 407.

4.

2022-05-09 - 05-13

Pareiškėjai iš Didžiasalio k., Leipalingio k., Karalinavo vns., Veršių k., Kaziulių k., Diržų k., Lipliūnų k. ir kitų Lietuvos vietovių.
Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 56 407.

2022-05-16 - 05-20

Pareiškėjai iš Dulgininkų k., Vilkanastrų k., Cimaniūnų k., Voverių k., Vaikšnoriškės k., Zasciūniškės k., Drapalių k., Leipalingio
mstl. ir pareiškėjai, kurie sertifikuoja žemės ūkio naudmenas ir
kitus plotus pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus. Priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 56 407.

6.

2022-05-23 - 05-27

Pareiškėjai iš Leipalingio mstl., Jovaišių k., Tautėnų k., Kamorūnų k., Druskininkėlių k., Mažonių k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8
313) 56 407.

7.

2022-05-30 - 06-03

Pareiškėjai iš Stračiūnų k., Raudonikių k., Radvilonių k., Diržų k.,
Lipliūnų k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš
anksto suderina tel. (8 313) 56 407.

8.

2022-06-06 - 06-14

Pareiškėjai iš Ringėliškės k., Miciūnų k., Ricielių k., Degėsių k.,
Guobinių k., Liepiškių k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 56 407.

2022-06-15 - 07-08

Irena Pavolienė, Leipalingio seniūnijos specialistė, priima pareiškėjų teikiamas paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus
bei gyvulius paraiškas, kurie nespėjo pateikti paraiškų iki 2022
m. birželio 14 d. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina
tel. (8 313) 56 407.

5.

9.
Rašytoja E. Tombak (kairėje) Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatė naujausią
savo knygą „Ar čia kas nors yra?“/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

istorijos apie paralelinį pasaulį, kurių rašytojai klausytis buvo
baugu, o kartu ir smalsu. Visas karantino laikotarpis prabėgo, aktyviai bendraujant su respondentais, atidžiai nagrinėjant
gausią medicinos literatūrą ir rašant naująją knygą.
Naująjį solidžios apimties E.
Tombak leidinį „Ar čia kas nors
yra?“ galima laikyti dokumentiniu mistinių reiškinių tyrimu.
Knygą sudaro 3 dalys: pirmojoje pasakojamos autentiškos
mistinės patirtys, nė kiek nepagražinant pateikėjų kalbos
ir įspūdžių, antrojoje aprašomi
žmonių, naudojančių psichotropines medžiagas, potyriai, kuriais jie pasidalijo su knygos
autore, trečiojoje išdėstyta gydytojų, mokslininkų, astrologų
nuomonė apie mistinius reiškinius, pateikti specialistų ir ekspertų komentarai šiomis temomis.
Susitikimas su rašytoja E.
Tombak baigėsi diskusijomis
apie mįslingus reiškinius, eutanaziją, vegetacinės būklės ligonius, mirties baimę, galynėjimąsi su mirtimi ir pasiryžimą
gyventi.
Daugelis susitikimo dalyvių
buvo medikai.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija

Pareiškėjų gyvenamoji vieta ir papildoma informacija

2022-04-19 - 04-22

1.

Praėjusį trečiadienį rašytoja
Eva Tombak Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatė naujausią savo
knygą „Ar čia kas nors yra?“.
Tai buvo pirmasis šios rašytojos susitikimas su skaitytojais Druskininkuose.
Autorė sakė, kad ši knyga iš
visų jos leidinių išsiskiria tuo,
kad sumanymo išleisti knygą mistinių reiškinių tema įgyvendinimas užtruko labai ilgai
– nuo 2015 iki 2021 m. pabaigos. O idėja parašyti šią knygą kilo po to, kai E. Tombak susitiko su žurnaliste, kuriai buvo
davusi interviu apie savo knygą
„Laisvė basomis“. To susitikimo
metu 20 minučių liejosi žurnalistės monologas apie mistinius
reiškinius, besikartojančius jos
namuose.
E. Tombak netikėtą spaudos
atstovės pasisakymą įvertino
kaip kliedesius, tuo tarpu žurnalistė manė, kad jos pasakojimas rašytojai pravers. Taip sutapo, kad vėliau per pusmetį E.
Tombak teko išklausyti dar šešias ar septynias mistines istorijas, kurias jai pasakojo žmonės,
sugrįžę į gyvenimą po komos
ar klinikinės mirties. Rašytoja
nusprendė, kad šią temą verta
panagrinėti, ir socialiniuose tinkluose paskelbė kvietimą, kad
žmonės, turintys mistinės patirties, ja pasidalytų. Pasipylė

Pareiškėjų priėmimo data

Nauji pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto turi suderinti tel. (8 313) 56 407.

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA
(Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav.)
Eil. Nr.

Pareiškėjų priėmimo data

Pareiškėjų gyvenamoji vieta ir papildoma informacija

1.

Nuo 2022-04-19

Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė, informuoja pareiškėjus, Viečiūnų seniūnijoje 2021 m. teikusius Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, apie galimybę teikti šias paraiškas 2022 m. bei suderina
pareiškėjų priėmimo ir aptarnavimo seniūnijoje datą bei laiką.

2.

2022-04-25, 26

Pareiškėjai iš Randamonių k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.

3.

2022-04-27

Pareiškėjai iš Žiogelių k., Ratnyčios k. ir kitų Lietuvos vietovių.

4.

2022-04-28, 29

Pareiškėjai iš Mašnyčių k. ir kitų Lietuvos vietovių.

5.

2022-05-02

Pareiškėjai iš Grūto k. ir kitų Lietuvos vietovių.

6.

2022-05-03

Pareiškėjai iš Latežerio k. ir kitų Lietuvos vietovių.

7.

2022-05-04

Pareiškėjai iš Kermušijos k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.

8.

2022-05-05

Pareiškėjai iš Naujasodės k. ir kitų Lietuvos vietovių.

9.

2022-05-06

Pareiškėjai iš Jaskonių k. ir kitų Lietuvos vietovių.

10.

2022-05-09, 10

Pareiškėjai iš Neravų k. ir kitų Lietuvos vietovių.

11.

2022-05-11, 12, 13

Pareiškėjai iš Viečiūnų mstl., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.

12.

2022-05-16 – 06-14

Pareiškėjai iš Švendubrės k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.

2021-06-15 – 07-08

Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė, priima
pareiškėjų teikiamas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus
plotus bei gyvulius paraiškas, kurie nespėjo pateikti paraiškų iki
2022 m. birželio 14 d. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 47 919.

13.

Nauji pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto turi suderinti tel. (8 313) 47 919.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Pilietiškos Druskininkų organizacijos ištiesė pagalbos ranką Ukrainai

Parama ukrainiečiams skirstoma tikslingai ir operatyviai/Asmeninio archyvo nuotraukos

„Dnipro City Rotary“ klubo nariai dėkingi kolegoms iš Druskininkų už ištiestą pagalbos
ranką Ukrainai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Prasidėjus karui Ukrainoje, Druskininkų „Rotary“ klubas neliko nuošalyje ir ištiesė pagalbos ranką Ukrainai,
tarpininkaujant Dnipro mieste registruotam „Dnipro City
Rotary“ klubui.
Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas Modestas Vitkauskas pasakojo, kad pa-

skelbta akcija, kurios metu
surinkta daugiau nei 20 000
Eur. Atsižvelgus į situaciją ir
įvertinus saugumą bei galimybę išgryninti ir tikslingai
tuos pinigus panaudoti, į Dnipro miestą lėšos yra siunčiamos kas savaitę.
„Glaudžiai bendradarbiaujame

su Ukrainos „Dnipro City Rotary“. Kai prasidėjo karas, nusprendėme jiems visokeriopai
pagelbėti. Pasirūpinome, kad,
neskaitant išsiųstų piniginių
lėšų, Lietuvos Rotary apygardos sukomplektuotas vilkikas
pasiektų Dnipro miestą, į kurį
iš aplinkinių kovos taškų vežami sužeisti kariai ir civiliai, ligoninės pildosi kas dieną“, – pasakojo M. Vitkauskas.
Jis pasidžiaugė, kad prie Druskininkų rotariečių iniciatyvos
svariai prisijungė ir Druskininkų
„Lions“ moterų klubas, asociacija „Druskininkų klubas“, „Draugystės sanatorija“, bendrovė
„Kamėja“, taip pat „Rotary“ klubai iš Danijos, Austrijos, Vokietijos. AB Swedbank taip pat parodė gražų gestą, grąžindama
skubaus pavedimo mokesčius.
„Aš nuoširdžiai dėkoju Drus-

kininkų broliams rotariečiams,
daugybei neabejingų druskininkiečių bei visiems prisidėjusiems!“ – kalbėjo M. Vitkauskas.
Jis pasakojo, kad parama
ukrainiečiams buvo skirstoma
tikslingai ir operatyviai, tuo užsiėmė Dnipro City Rotary klubo brolis Valerij Pavlovskij, kuris
kiekvieną dieną nuolat informuoja, kam skirta iš Lietuvos
atkeliavusi parama, kas nupirkta už suaukotus pinigus.
Druskininkų „Lions“ moterų klubo prezidentė Rūta Cikanavičienė sakė, kad džiaugiasi galimybe tiesiogiai prisidėti
prie pagalbos ukrainiečiams, todėl pasinaudojo Druskininkų rotariečių ryšiais su kolegomis iš
Dnipro miesto.
„Žinojome, kad mūsų parama
operatyviai pasieks tuos žmo-

nes, kuriems jos labiausiai reikia“, – sakė R. Cikanavičienė.
Asociacijos „Druskininkų klubas“ prezidentas Albertas Katilovskis sakė, kad klubas be diskusijų atsiliepė į Druskininkų
rotariečių prašymą paremti Dnipro miesto žmones: „Mes žinojome, kad rotariečiai turi tiesioginį kontaktą su kolegomis iš
Dnipro, todėl prisidėjome prie
paramos, nes buvome tikri, kad
ji pasieks adresatą ir bus tikslinė, taip pat matėme, kaip šie pinigai yra panaudojami.“
M. Vitkauskas prašo ir toliau
prisidėti prie paramos Ukrainai
ir dėkoja Jums už Jūsų gerumą!
Rekvizitai paramos pervedimui:
Druskininkų Rotary klubas
SWEDBANK
LT54 7300 0100 3419 3524
Paskirtis: parama UKRAINAI

Fragmentai iš susirašinėjimo su Dnipro Rotary klubo broliu Valerijaumi Pavlovskiu apie paramos panaudojimą:
„Mes nuvežėme į vaikų namus dešimtis sauskelnių pakuočių,
vaistų nuo peršalimo, vaistų nuo traukulių...
Dabar bandome už 8 tūkst. eurų nupirkti medikamentų bazinei ligoninei.
Išsiuntėme į Charkovą maisto produktų ir šiltų drabužių...
Ačiū už produktų pilną sunkvežimį, kurį atsiuntėtė mums. Už
dalį jūsų skirtų pinigų pirksime miltų ir druskos, kad būtų galima Energodare kepti duoną. Nepavyko išsiųsti miltų ir druskos į
Energodarą, nes užsidarė perdavimo kelias. Tai išdalinome viską savanoriams ir mokykloms, kur kepama duona...
Gavome medikamentų gynėjmas už 1500 ir ligoninei už 3000
eurų. Ačiū...
Ką tik grįžome iš ligoninės, jiems pristatėme medikamentų už
4500 eurų. Vyriausiasis gydytojas jums žemai lenkiasi...
Perdavėme toną medikamentų greitosios pagalbos ligoninei,
jie abstulbę nuo tokios kokybės vaistų...
Savaitgalį slėpėmės rūsyje, ačiū Dievui, nė viena bomba į
miestą nepataikė. Skubame dalinti paramą...
Kasdien dalijame paramą iš Lietuvos. Nuoširdi padėka – viskas
kokybiška, tik tai, kas mums dabar reikalinga“.
Parengė Laimutis Genys
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Tvarkydamiesi prie namų,
neterškime prie konteinerių

Parodoje „Saulės taku“ – vaizdinė ir
dokumentinė medžiaga
Antanas Lankelis

Iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas ir elektros energija/ARATC nuotrauka

Pavasariui įsibėgėjant, vis
daugiau laiko praleidžiame lauke, tvarkydami ir gražindami savo aplinką. Bet iš
kiemų sugrėbtos ir prie konteinerių paliktos pernykštės
žolės, lapų ar nugenėtų medžių šakų krūvos jos tikrai
nepuošia.
Žaliųjų atliekų nei mesti į konteinerius, nei palikti prie jų negalima – konteineriai yra skirti
tik mišrioms, maisto ir pakuočių
atliekoms.
Jeigu savivaldybė numato vietas, kuriose gyventojai gali palikti žaliąsias atliekas, šios vietos turi būti aiškiai pažymėtos ar
pastatyti specialūs konteineriai
žaliosioms atliekoms. Atliekų išvežimu iš šių vietų ir konteinerių
taip pat rūpinasi savivaldybė, į
kurios atstovus ir reikia kreiptis
dėl atliekų išvežimo.
Alytaus regiono atliekų tvar-

kymo centras ragina sugrėbtus
lapus, žolę, šakas ir visas kitas
žaliąsias atliekas vežti į kompostavimo aikšteles, kur visos
žaliosios atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Žolė,
lapai, smulkios augalų dalys nemokamai priimamos ir visuose rūšiavimo centruose (didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse), tačiau nugenėtos medžių šakos centruose nėra surenkamos.
Praėjusiais metais Alytaus regione surinkta daugiau kaip 6
950 tonų biologiškai skaidžių
atliekų – lapų, žolės, iš kurių pagaminta 3 355 tonos komposto.
Iš surinktų daugiau kaip 3775
tonų šakų pagaminta 3 319 tonų
medienos drožlių, kurios panaudotos energijai gaminti.

Paroda yra skirta gražaus
sutapimo sukaktims pažymėti – originalaus rekreacinės, sveikatinimo paskirties,
unikalaus kultūros reiškinio –
„Saulės tako“ – 50-mečiui ir
jo kūrėjo Vytauto Urnevičiaus
šimtosioms gimimo metinėms pažymėti. Prasmingam
darbui prisiminti, pagerbti,
Druskininkų gidų asociacija
paruošė projektą, kuriuo imamės surinkti išlikusią, išsaugotą rašytinę medžiagą apie
tam laikmečiui naują kultūrinį, ekologinį, socialinį judėjimą.
Jau daugiau nei prieš pusę
amžiaus subrendo naujas požiūris į žmogaus sveikatos palaikymą, atstatymą, užtikrinimą
per natūralios gamtos, išsaugotos aplinkos prizmę. Visuomenėje tokį požiūrį, kuris išsivystė į platų judėjimą, formavo
nauja sveikatos sistemos specialistų plejada, naujas kultūros darbuotojų požiūris į žmonių
laisvalaikį, jo praleidimo formas
ir svarbą.
Dėsninga, kad toks naujas
bendradarbiavimas Druskininkų kurorte įgavo ne tik palaikymą, bet labai sparčiai išsivystė
į praktinius veiklos rezultatus.

Klasikinis postulatas, kad kurortas yra miške, buvo gerokai
praplėstas. Kurortas sparčiai
plėtėsi septintajame-aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose.
Poilsiautojams,
svečiams jau buvo ankštoka sanatorijų kiemeliuose, o apie kavinukių jaukumą kalbėti būtų tiesiog netaktiška.
Ano meto „planingos santvarkos“ darbinius planus ir jų finansavimą tiesiogiai ir netiesiogiai išsprendė vienas asmuo
– to meto respublikos vadovas
(A. S.), labai draugingi pasirodė ir tuomečio Respublikinio
kurorto valdybos vadai: Haitas,
R. Pilelis, V. Gurauskas. Jeigu
jau sumanyta, tai, vadinasi, bus
padaryta. Respublikos vadų
„stuktelėjimas“ kurorto vadovams buvo rimtas – nedelsiant,
net neturint jokių projektų, schemų ar sąmatų, buvo pradėti vykdyti darbai. Nesusipratimo, ginčų, parėdymų būta daug. Visų
pirma dėl to, kad „dozuoto pasivaikščiojimo“ takus daryti buvo
pradėta, nedelsiant. Tik iškilo
klausimas – kur, kaip ir kada?
Susidariusį rebusą padėjo išspręsti kurorte dirbę profesionalūs specialistai. Karolis Dineika gydomosios kūno kultūros,
sporto, sveiko gyvenimo būdo
puoselėtojas, pirmasis gavo to-

kio darbo „parėdymą“ ir daug
prie jo prisidėjo. Architektas
Rimvydas Mickevičius gerai žinojo kurorto poreikius artimiausiems dešimtmečiams. Praktinių darbų nedrįso imtis to meto
kurorte buvusios statybinės organizacijos, priežastis paprasta – nėra projekto, nėra sąmatos, nėra pinigų. Bet juk nebūna
padėties be išeities. Buvo pasiūlytas „dozuoto pasivaikščiojimo“ takas per gražias (tikrai dar
ne urbanizuotas) miškingas vietoves. Taigi kurorto vadovybė ir
pasirinko darbų vykdymui miškų
ūkį, jų miškininkus. Nedrįstu sakyti – specialistus, kadangi tokių nebuvo. Miškų ūkio direktorius E. Nekrašas neplaniniams
darbams buvo nužiūrėjęs dar
prieškariu mokslus baigusį „girininką be girininkijos“ Vytautą
Urnevičių.
Apie pėsčiųjų dozuoto pasivaikščiojimo, vėliau pavadintą
„Saulės taku“, galima parašyti visą epopėją. Palikime tas legendas sekti kurorto gidams.
O mes, vykdydami šį gražių
sukakčių projektą, kviečiame į
dokumentinės rašytinės, vaizduojamosios medžiagos ir dokumentinių nuotraukų parodos
atidarymą jau balandžio 1 d., 14
val. Švietimo centro fojė patalpose.

Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Parodos ekspozicijoje įamžinta pėsčiųjų dozuoto pasivaikščiojimo vietos, geriau žinomos „Saulės tako“ vardu/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Pabėgėliai pamažu įsitraukia į
Druskininkų bendruomenės gyvenimą
Nemažėjant pabėgėlių iš
karo kamuojamos Ukrainos
srautams, didėja ir Druskininkus sau laikinaisiais namais pasirinkusių ukrainiečių skaičius.
Ukrainiečiai po truputį apsipranta naujuose namuose,
vaikus leidžia į mokyklą, bando įsidarbinti, laukia jiems
skiriamos socialinės paramos, integruojasi į kurorto
bendruomenę.
Šiuo metu Druskininkuose yra
įsikūrę 255 pabėgėliai iš Ukrainos. 107 jaunieji ukrainiečiai
pradėjo mokslus Druskininkų
savivaldybės ugdymo įstaigose.
Kaip teigė Socialinė paramos
skyriaus vedėjo pavaduoto-

ja Bronė Petrikienė, kuruojanti pabėgėlių iš Ukrainos reikalus Druskininkų savivaldybėje,
atvykėlių skaičius nėra tiksliai
žinomas, jis svyruoja nuo 250
iki 300 asmenų.
„Sudėtingi atvejai yra tie, kai
pas mus atvyksta vieni vaikai,
kurių tėvai liko Ukrainoje. Juos
ėmėsi globoti giminės ar tėvų
draugai. Mūsų savivaldybėje
šiuo metu yra aštuoni tokie vaikai, jiems skiriamas ypatingas
dėmesys“, – sakė B.Petrikienė.
Druskininkų savivaldybėje gyvenantys pabėgėliai aktyviai
ieško darbo. Pedagoginį išsilavinimą turinčios moterys netrukus bus įdarbintos mokyklose,
kiti atvykėliai jau susirado dar-

bus kurorto įstaigose.
B. Petrikienės duomenimis,
šiuo metu Druskininkuose jau
įsidarbino 17 pabėgėlių iš Ukrainos. Pagal turimus Užimtumo
tarnybos duomenis, ukrainiečius įdarbino „Grand SPA Lietuva“, centras „AQUA“, Globos ir
slaugos namai, „Nemuno vaistinė“, „Ryto“ gimnazija. Keturis
pabėgėlius įdarbino „Eglės sanatorija“.
Netrukus pabėgėliams, gavusiems leidimą laikinai gyventi
Lietuvoje, bus pradėtos mokėti
socialinės išmokos.
Parengė Laimutis Genys

Ukrainos karo pabėgėliai, gavę leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (laikinosios
apsaugos pagrindu), galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę į piniginę socialinę paramą. Šiuo metu galima kreiptis dėl:
Išmokų vaikams (mokamos, jeigu vienas iš vaiko tėvų ir vaikas (vaikai) faktiškai gyvena Lietuvos Respublikoje ir turi leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje).
Socialinės pašalpos (skiriamos, kai asmuo yra registruotas Užimtumo tarnyboje arba dirba ir vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 141,9 Eur/mėn.)
Atvykus, reikia pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; banko sąskaitos numerį.
Prašymai priimami Druskininkų savivaldybės administracijoje:
•
Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-tosios g. 7, Druskininkai, tel. (8 313) 52543.
•
Viečiūnų seniūnijoje, Jaunystės g. 17-1, Viečiūnai, tel. (8 313) 47918.
•
Leipalingio seniūnijoje, Alėjos g. 30, Leipalingis, tel. (8 313) 43360.
Ukrainos karo pabėgėliams, kaip ir Lietuvos piliečiams, išmokos bus mokamos, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu bei
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, tai yra, išmokoms gauti bus taikomos tokios pat
sąlygos ir išmokų dydžiai kaip ir mūsų gyventojams.

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“!

10

Savaitraščio Nr. 348

2022 m. kovo 31 d.
Perku auksines ar
sidabrines monetas.
Tel. 8 615 31374

Vaismedžių genėjimas,
gyvatvorių kirpimas.
Tel. 8 679 45059

PADĖKA MEDIKAMS
Už rūpestį, akių šilumą, gerą padrąsinantį žodį, už dėmesį
mano neįgaliai dukrai, už profesionalų gydymą nuoširdžiai

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693

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

dėkoju Druskininkų ligoninės medikėms
Aurelijai Liubauskei, Nijolei Šavelskienei, Editai
Ceizerytei, Laimai Ridziauskienei, COVID-19 skyriaus
slaugytojoms bei jų padėjėjoms.
Ačiū, Jums, mielosios! Tegu gerasis Dievulis laimina Jus ir
Jūsų darbus!
Pagarbiai

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

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

Lazdijų rajono garbės pilietis, Kapčiamiesčio
bendruomenės garbės narys
Vytautas Stacevičius
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Padėkos
Nuoširdžiai
dėkoju
laidojimo
namų
„Okona“
administracijai,
draugams, giminėms, artimiesiems ir
pažįstamiems, Druskininkų bažnyčiai,
kunigui broliui Mykolui, giesmininkui
Arūnui ir jo kolegei bei visiems,
užjautusiems ir padėjusiems sunkią
netekties valandą, palydint Tėvą ir
Senelį Algimantą Antaną Maliušį į
paskutinę kelionę.
Dukra Vilma su šeima

Nuoširdžiai
dėkojame
laidojimo
paslaugų įmonei „Okona“, kaimynams, bendradarbiams, pažįstamiems,
giminėms ir artimiesiems, užjautusiems
skaudžią valandą, palydint į paskutinę
kelionę sūnų, vyrą ir tėvą Petrą
Kvaraciejų.
Mama Regina, žmona Angelė,
dukros Ieva, Justina ir Skaidrė su
šeimomis

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

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
SANTECHNIKOS
DARBAI
TEL. 8 687 27676
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

Užuojautos
Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo – kaip trumpai...
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus
Artūrui Reinikiui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu metu.
Druskininkų savivaldybė
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)
Mirus mylimam sūnui Juozui Gintui Aleksoniui,
nuoširdžiai užjaučiame Marytę Eidukienę.
Ricielių kaimo bendruomenė
Būtis kaip sapnas - buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...
Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus kaip visata...
Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Karlonienę dėl
mylimos Mamytės mirties.
Bendrijos „Rugelis“ gyventojai
...Buvo rankos – sotinusios duoną,
širdimi sušildyta, skalsia,
nešančios užuovėją ir giedrą
Tavo vieškelių rudenyse...
Buvo rankos... (J. Degutytė)
Dėl skaudžios netekties, iškeliavus į Amžinybę
Juozui Aleksoniui, nuoširdžiai užjaučiame
žmoną Aldoną, dukterį Ingridą, sūnų Ramūną,
motiną bei artimuosius. Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė!
Druskininkų krašto klubo nariai
Pasakyk, saulele, kodėl žemė tyli,
kai brangiausią žmogų atima iš mūsų?
Erškėčiuotą kelią eitum,
Kad tiktai sugrįžtų vėlei į namus.
Mirus Petrui Kvaraciejui, reiškiame gilią
užuojautą jo mamai Reginai Čepanonienei.
Veisiejų g. 22 namo kaimynai
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus
mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Justiną Jarmalavičienę.
Merkinės g. 9-ojo namo gyventojai
Pasaulis, kurio nebėra, pasaulis, kuris jau praėjo,
dar kartais sugrįžta veidais, dar kartais sugrįžta vardais.
Ir bando lyg vėtroje gęstantis laužas
sušildyt mane atmintim...
Mirus mylimai Mamytei Elžbietai Ališauskienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vytautą.
Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus
broliui, nuoširdžiai užjaučiame
Tadą Petrą Lukoševičių.
UAB „Drusta“ kolektyvas
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2022.04.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.
12:30 Širdyje lietuvis.
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
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 Ieškomas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Žmogus su randu.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
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“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
21:05 „Stiklas“.
23:45 „Pasiruoškite smūgiui“.
01:40 „12 galimybių“.
03:50 „Vidurnakčio saulė“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Pirmas nužudymas.
23:10 Snaiperis 3.
01:00 Žmonijos biuras.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.
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.
16.30 Laisvės TV valanda.

17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „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 Debesies šešėlis.
23:10 Mirtinas žaidimas.
01:10 „Strėlė“.

2022.04.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
11:45 Tuoktuvių žaidimai .
12:40 Mėlynoji planeta 2.
13:35 Varovas. Didžioji dramblio kelionė.
14:30 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 Belgų karalius.
00:40 Ieškomas.
02:30 Hana.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Varovas. Didžioji dramblio kelionė.
05:00 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 „Laukinė Naujoji Zelandija“.
13:05 „Laukinė Patagonija“.
14:10 „Delfinų sala“.
16:05 „Armijoje“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Parazitas“.
00:20 „Krištolinės kaukolės“.
02:10 „Įsibrovimas“.
03:55 „Pasiruoškite smūgiui“.

06:30 „Peliukas Stiuartas“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“ (62).
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Boružėlės nuotykiai.
11:20 Agentas Kodis Benksas.
13:25 „Ponas Bynas“.
14:00 Muškietininkas.
16:05 Šėtoniškas sandėris.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Piktieji paukščiai. Filmas.
21:25 Mušeikų šeimynėlė.
23:40 Magiškasis Maikas XXL.
01:55 Pirmas nužudymas.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Magdalena Draugelytė-Galdikienė“.
08.30 Eko virusas.
09.00 „Aiškiaregė”.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Istorija gyvai
11.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Mama”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Miško balsas.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika”.
20.00 Žinios.
20.30 „Gyvi“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai”.
01.00 „Mama”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūrinė laida.
04.00 Miško balsas.
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Istorija gyvai.
05.35 Vantos lapas.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose
su Beru Grilsu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Brazilija – gamtos istorija“.
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.
Jonavos „CBet“ - Pasvalio „Pieno
žvaigždės“.
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji.
22:00 Meksikietis.
00:25 Absoliutus blogis.
02:25 Debesies šešėlis.

2022.04.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Gamtininko užrašai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Afrika.
12:55 Septyni pasauliai, viena planeta.
13:50 Mis Marpl. 4:50 iš Padingtono.
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 „Portofino“ viešbutis.
22:00 Nepakenčiamas žiaurumas.
23:40 Gimtinė. Vaidybinis filmas.
01:15 Belgų karalius.
02:45 Afrika.
03:35 Istorijos detektyvai.
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 „Laukinė Naujoji Zelandija“.
13:10 „Karalienės korgis“.
14:55 „Greitis“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS „Universalioji korta“.
23:50 „Stiklas“.
02:20 „Greitis“.
06:25 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Ponas Magu“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Tomas ir Džeris. Paklydėlis slibinukas.
10:40 Agentas Kodis Benksas. Užduotis Londone.
12:45 „Ponas Bynas“.
13:20 Juodasis riteris.
15:15 Adamsų šeimynėlė.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:15 Pragaro virtuvės karalienės.
23:25 Nevykėliai po priedanga 2.
01:40 Mušeikų šeimynėlė.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė” .
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Bušido ringas.
11.00 180° kampu.
11.30 Švyturių žmonės.
12.00 „Teisingumo agentai“
14.00 „Mama”.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
18.00 Žinios.
18.30
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Mama”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35„24/7“.
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė prieš Latvijos rinktinę.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Pasaulio taurė 2021“.
10:05 „Brazilija – gamtos istorija“.
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.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kėdainių „Nevėžis–Optibet“.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
00:40 Meksikietis.

2022.04.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
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? Kelionių programa.
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. Istorinė publicistika.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Premjera. Sukurta Lenkijoje.
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 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas“.
08:30 „Spintos šou su Vinted“.
08:55 „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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas“.
00:25 „Bulis“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Pasirodymas“.
03:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
04:00 „Bulis“.
05:00 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki..
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21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Prezidento apiplėšimas.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 Pragaro virtuvės karalienės.
03:15 „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.
07.30 „Aiškiaregė”.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika”.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
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“.
10:30 „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.
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Vilniaus „Rytas“.
21:00 Rokis.
23:25 „Juodasis sąrašas“.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:30 „Atsarginis prezidentas“.

2022.04.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva
Europoje.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.

01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija.
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 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas“.
08:30 „Spintos šou su Vinted“.
08:55 „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“.
22:30 „Nesuvokiama grėsmė“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Pasirodymas“.
03:25 „Mažieji genijai“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:10 „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 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Agentė.
00:50 „Paskutinis laivas“.
01:45 Prezidento apiplėšimas.
03:25 „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 „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.
16.25 Tvarios žuvininkystės gidas. Rubrika.
16.28 Orai.
16.30 #NeSpaudai.
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 #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 Rokis 2.
01:45 „Strėlė“.
02:35 „Akloji zona“.

2022.04.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 2.
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.
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. Aktualijų programa.
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas.
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 Magijos mokslas. Skraidančios
raganos.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas“.
08:55 „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 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Žala“.
00:50 „Bulis“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Pasirodymas“.
03:45 „Mažieji genijai“.
04:15 „Bulis“.
05:10 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „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 Džiugo šou.

21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Susišaudymas.
00:15 „Paskutinis laivas“.
01:15 Agentė.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
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.
16.30 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“.
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“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Prienų „Labas Gas“ - Alytaus „Dzūkija“.
21:00 Rokis 3.
23:05 Rokis 2.
01:30 „Strėlė“.

2022.04.07 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2.
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.
16:00 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.
21:20 Sportas.
21:30 (Pra)rasta karta.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis.
00:10 Komisaras Reksas.
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 Dizaino dokumentika. Interjeras.
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas“.
08:55 „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 „Farai“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS „12
galimybių 2. Perkrauta“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Pasirodymas“.
03:25 „Mažieji genijai“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou.
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 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS 10 000
metų prieš Kristų.
00:35 „Paskutinis laivas“.
01:30 Susišaudymas.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. VDU karta.
05:05 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.
16.30 Oponentai.
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 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 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
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 Rokis 4.
22:50 Rokis 3.
00:55 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.

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

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

NAUDOTI MAISTO KIBIRAI!
10 l – 1 Eur / 5 l – 0,5 Eur
R. Pankevičienės Cukrainės patalpose
Vytauto g. 15, Druskininkai
Darbo laikas: kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 18:00

Perku vienkiemį su daugiau žemės,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje
prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti
tel. 8 611 01110

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

Parduodame
KIAULIENOS skerdieną
puselėmis: lietuvišką,
svilintą, kaina – 3,60
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“

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

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359
Druskininkuose nuomojamos (200 i r 100 kv. m patal-

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

Kvalifikuoti statybininkai
atlieka visus vidaus ir išorės
apdailos darbus.
Tel. 8 648 06724
UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško
Viešbučio registratūros administratorės (-iaus).
Kontaktinis tel. – 8 615 34147

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

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų

Vidaus apdailos darbai. Tel. +370 646 13504

plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

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

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

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0003:104) esančio
Barzdžiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininką T. R.,
žemės sklypų (kadastro Nr. 5935/0003:164 ir 5935/0003:165) esančių
Barzdžiūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininkės B. M.
(mirusios) teisėtus paveldėtojus, kad matininkas Andrius Lasinkis (kv.
paž. Nr. 2M-M-2314) vykdys 2022 m. Balandžio mėn. 8 d., 14:00 val.,
žemės sklypo (proj. Nr. 1326N), esančio Barzdžiūnų k., Leipalingio
sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0002:369) esančio Voverių
k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininką V. Z., kad matininkas
Andrius Lasinkis (kv. paž. Nr. 2M-M-2314) vykdys 2022 m. Balandžio
mėn. 8 d., 15:00 val., žemės sklypo (proj. Nr. 1342N), esančio Voverių k.,
Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į matininką
Andrių Lasinskį, adresu Vasario 16-osios g. 5, Varėna,
el. p. alasinskis@gmail.com, tel. 8 624 00505

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

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

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

Asmeniniai skelbimai

Parduoda nekilnojamą turtą
Bendrabučio tipo 2 kambarių butas: 37, 34 kv. m, kaina – derinama. Tel. 8 611 78992
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 25, 17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas,
kadastriniai matavimai. Kaina –
9000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 0, 21 ha namų
valdos sklypas. Yra geodeziniai
matavimai, netoliese ežeras, pušynas. Tel. 8 680 23134
Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje parduodamas žemės paskirties sklypas (padaryta išvada)
– 2, 34 ha. Tel. 8 652 14894
Parduoda sklypus Leipalingio
kaime. Žemės ūkio paskirtis. Tel.
+370 655 60000
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
Parduoda 5, 2 ha žemės prie
ežero, Alytaus rajonas, Daugų
apylinkės, Budos kaimas, graži,
rami vietovė. Kaina derinama.
Tel. 8 610 11830

Perka nekilnojamą turtą
Perka žemės ūkio paskirties
sklypą šalia Leipalingio. Tel.
+37069292108
Perka žemės ūkio paskirties
žemę Didžiasalio kaime arba
aplink Druskininkus, Leipalingį.
Tel. 8 602 72341
Perku žemę, mišką ar sodybą
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374
Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės. Gerą
variantą siūlyti tel. 8 611 01110
Perku mišką valymui, sausuolius,
išvartas, atsiskaitymas vietoje.
Tel. 8 639 79679

Perku garažą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 616 16247
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

Keičia nekilnojamą turtą
Keičia 7, 38 kv. m sklypą Kaune, Kosciuškos g. į sodą su
nameliu Druskininkuose. Arba
parduoda. Tel. 8 600 87308,
el. p. eitaww@yahoo.com
2 kambarių butą, 53 kv. m, 2
aukštas, gera vieta keičia į 3-4
kambarių butą (tik 1-2 aukšte).
Tel. 8 646 07757
Keičia 2 kambarių butą, 50 kv.
m, į trijų kambarių didesnį arba 4
kambarių butą. Su priemoka. Tel.
8 695 38447

Nuoma
Išnuomojami butai: Šiltnamių g.,
16 kv. m su veranda, 1 aukštas,
taip pat Neravų g., 1 kambarys,
20 kv. m ir 2 kambariai, 33 kv. m,
Neravų g. Tel. 8 609 28835
Išnuomojamos 60 kv. m patalpos
Baltašiškėje, tinkamos gamybai,
servisui ar sandėliavimui.Tel.
+370 602 28830
Išnuomojamos patalpos grožio salone, Vilniaus al. 10.
Tel. 8 612 20142
Išnuomojame 1 kambario butą
adresu Veisiejų g. 13, Druskininkai, pirmas aukštas. Tel. pasiteirauti 8 607 92215
Išnuomojamas butas adresu
Neravų g. 39B, šalia „Eglės“
sanatorijos. Tel. 8 609 92844,
8 686 52342

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

Parduoda
bulves,
kių mišinį ir šieną
Tel. 8 699 18639

Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės
kapotos
malkos.
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029

Avižos.
Daigumas
patikrintas.
Veisiejų seniūnija.
Tel. 8 616 04451

Parduoda įvairius daiktus
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis WC,
baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), moteriškas 7 pavarų
dviratis (norvegiškas), žurnalinis
staliukas, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652
Parduoda nedidelį šaldytuvą, dvi
indų plovimo kriaukles (apvalią ir
keturkampę). Tel. 8 603 77192
Pripučiama dvivietė guminė valtis
„NYROK“. Tel. 8 650 50962
Parduoda dviračius: moteriškas
– 7 pavarų, vyriškas (aliuminio
rėmas) – 21 pavara, kalnų dviratis – 21 pavara, dviratis mergaitei
iki 16 m. – 18 pavarų. Dviračiai su
amortizatoriais. Tel. 8 630 87652
Parduoda „LCD Philips“ televizorių, 51 cm įstrižainė, kaina – 35
Eur ir „Panasonic“ – 51 cm įstrižainė, kaina – 25 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 butui ir sodui
nuo 5 Eur, seno modelio „Nokia“
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur.
Tel. 8 686 43600
Naujos silikatinės plytos, 900
vnt., kaina – po 0, 14 Eur. Šamotinės plytos, 150 vnt., kaina – po
0, 70 Eur. Keramikinės, pilnavidurės, 110 vnt. Kaina – po 0, 35 Eur.
Tel. 8 682 33830

avižų-virulonais.

Parduodamos bitės su aviliais.
Tel. 8 650 50962
Parduodama viena bičių šeima su
aviliu. Tel. 8 611 20107

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Parduodamas „VW Multivan“ T4,
2, 5 TDI, 75 kW, iš Vokietijos, geros būklės, kaina – 4400 Eur. Tel.
8 623 46394
Parduoda dvi sumontuotas padangas (R13), vasarinės, 4 skylių.
Tel. 8 603 77192
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506

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

Reikalinga
Reikalingas
meistras,
galintis padaryti šarvo durų apdailą.
Tel. 8 650 54625

Reikalinga moteris, galinti prižiūrėti močiutę jos namuose, Druskininkuose. Tel. 8 698 19494
(skambinti po 13 val.)

Ieško darbo
Gali prižiūrėti vienišus senolius.
Tel. 8 651 11713
Gali dirbti su senyvo amžiaus
žmonėmis, padėti buityje. Turi patirties, tel. 8 644 84291

Pamesta
Kovo 25 d., penktadienį, parduotuvėse „Senukai“, „Moki veži“ ar
šalia jų pamesti du raktai viename
ryšulėlyje – mažas ir didelis. Atsilyginsiu. Kreiptis tel. 8 628 22851

Dovanoja
Gal kas galėtų pigiai parduoti ar
padovanoti naudotus veikiančius šaldytuvą ir dujinę viryklę
ukrainiečių šeimai naudotis?
Tel. 8 616 22692

Rasta
Prie Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos esančioje
automobilių stovėjimo aikštelėje kovo 28 d. rastas raktas.
Tel. 8 614 25826

Kita
Mezgu patogias vyriškas ir moteriškas šlepetes. Tel. 8 651 11713

SB „Dzūkija“ 2022 m. balandžio 14 d. 17 val. prie bendruomenės
namų Jaskonių k. kviečia visuotinį narių susirinkimą.
DARBOTVARKĖ:
1.Veiklos ataskaita už 2021m.
2.Valdybos pirmininko ir revizinės komisijos rinkimai
3.Bendrijos įstatų keitimas
4.Sąmatos 2022m. tvirtinimas.
5.Einamieji klausimai.
Susirinkimui neįvykus, pakartotinis kviečiamas š. m. balandžio 30 d.
15 val.
Valdyba

Naudota stogo danga, 36 kv. m,
kaina – 105 Eur. Tel. 8 651 73934

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.

Perka įvairius daiktus

Valdybos pirmininka. V. Tamkevičius

Perku auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374

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

Perka senus eglutės žaisliukus. Gali atvažiuoti į namus.
Tel. 8 653 96521

Parduoda žemės ūkio
produkciją
Parduoda
bičių
Tel. 8 646 88970

šeimas.

Miškas, mediena, malkos

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

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

Parduodami
obelų
sodinukai: antaninių, „Bel sinap“,
„Koštele“,
„Kulono
renetas“.
Tel. 8 645 04621

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
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RENGINIAI
Balandžio 1 d. 16 val.
Viešojoje bibliotekoje (V.
Kudirkos g. 13) – garsinis skaitymas vaikams
„Juokų ir melų pasakėlės“
Balandžio 4 d. 15 val.
Viešojoje bibliotekoje (V.
Kudirkos g. 13) – klubo
„Bočių kraitė“ darbų parodos „Velykų belaukiant“
pristatymas. Organizatorius – LPS Druskininkų
miesto bendrija ,,Bočiai“

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“
Nuo
balandžio
2
iki 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M.
K. Čiurlionio g. 27)
veiks Elmos Šturmaitės
retrospektyvinė tekstilės
paroda „Du laikmečiai“
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 (19622010) atminti
Jovitos Dabašinskienės
autorinių darbų paroda
,,Jovita tapo vinimis“.
Paroda veiks nuo kovo
30 d. iki balandžio 26 d.
(Viešojoje bibliotekoje)
Dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno (19071997) grafikos kūrinių
paroda, skirta 115 - osioms jo gimimo metinėms.
Paroda veiks iki balandžio
15 d. (Viešojoje bibliotekoje)

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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