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Aleksandras ir Kirilas džiaugiasi, galėdami Druskininkuose toliau žaisti futbolą ir prisijungti prie jaunųjų miesto futbolininkų komandos/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laimutis Genys
Nuo karo bėgantys ukrainiečiai, suradę prieglobstį Druskininkuose, pamažu įsilieja į
mūsų kurorto bendruomenę.
Ypač gerai šioje srityje sekasi ukrainiečių vaikams, kurie
pradėjo lankyti Druskininkų
darželius, mokyklas, aktyviai
dalyvauja įvairuose pomokyklinės veiklos būreliuose.
Du ukrainiečių berniukai – Kirilas ir Aleksandras, savo tėvynėje aktyviai žaidę futbolą,
prasidėjus karui, su šeimos nariais atvyko į Druskininkus ir toliau sėkmingai žaidžia futbolą.
Jie greitai įsiliejo į futbolo klubo
„Druskininkai“ komandą. Berniukai dalyvauja treniruotėse, o
vienas iš jų su druskininkiečių
komanda jau spėjo sudalyvauti
Pietų Lietuvos pirmenybėse, kuriose buvo iškovota antroji vieta.
Treniruojasi nuo trejų metų
Praėjusią savaitę „Mano Druskininkai“ žurnalistai apsilankė
komandos treniruotėje ir bendravo su jaunaisiais Ukrainos

futbolininkais bei juos atlydėjusiais artimaisiais.
Devynerių Kirilą į treniruotę
palydėjęs senelis Anatolijus pasakojo, jog berniukas su mama
ir močiute į Lietuvą iš Kijevo srities atvyko kovo 8 dieną: „Prasidėjus karui, jie nežinojo, kaip
elgtis. Pradžioje liko Kijeve, bet

paskui apsisprendė važiuoti į
Lietuvą. Kadangi aš Lietuvoje
gyvenu jau šešerius metus, tai
jiems buvo aišku, kur reikia važiuoti.“
Jis sakė, kad futbolas Ukrainoje labai populiarus, nes tam
tikru metu turtingi mecenatai ėmėsi investuoti į šią spor-

to šaką. Jo anūkas Kirilas futbolą lankyti praėjo nuo trejų metų,
aktyviai sportuoja jau šešerius
metus.
nukelta į 7

psl.

8 psl.
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Įvairiose Druskininkų erdvėse – nemokamas internetas
Simonas Kazakevičius,
Druskininkų savivaldybės
mero patarėjas: „Belaidis
interneto ryšys reikalingas
ne tik pramogaujantiesiems.
Pastebime, kad vis dažniau
darbui žmonės renkasi ne
tradicinius kabinetus ar darbą
iš namų, o ieško įdomių,
įkvepiančių
erdvių,
nori
darbą derinti su sveikatinimu
ir poilsiu. Druskininkai tam
tinka idealiai, o, įgyvendinus
šį projektą, lankomiausiose
kurorto vietose – K. Dineikos
sveikatingumo ir Gydyklų parkuose bei kitose erdvėse –
veikia kokybiškas belaidis ryšys.“
Druskininkų savivaldybės
administracija, atsiliepusi į
Europos Komisijos (EK) iniciatyvos „WiFi4EU“ kvietimą,
parengė bei pateikė paraišką, kuri buvo puikiai įvertinta ir laimėjo 15 tūkst. eurų
čekį belaidžio interneto ryšio
zonoms viešosiose erdvėse
įrengti.
Gavus dotaciją, Druskininkų mieste ir seniūnijose iš viso
įrengta 16 erdvių, kuriose galima nemokamai naudotis bevieliu internetu. Nemokamas
aukštos kokybės belaidis ry-

šys savivaldybės gyventojams
ir svečiams bus teikiamas ne
trumpiau nei 3 metus.
WI-FI prieigos taškų pavadinimas: Wifi4EU.
Pasak Druskininkų savivaldybės mero patarėjo Simono Kazakevičiaus, šiuo projektu siekiama, kad Druskininkų
bendruomenė ir čia atvykstantys svečiai viešose vietose –
parkuose, skveruose, visuomeniniuose pastatuose – galėtų
patogiai naudotis belaidžiu interneto ryšiu.

Jau greitai visos 16 vietų bus pažymėtos informaciniais ženklais.
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Balandžio 9-10 d. vyks
nepertraukiamos karių
lauko taktikos pratybos

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad balandžio 9-10
dienomis Krašto apsaugos
savanorių pajėgų Dainavos
apygardos 1-osios rinktinės
109 (Druskininkų) kuopos kariai vykdys nepertraukiamas
lauko taktikos pratybas Druskininkų savivaldybės Randamonių ir Žiogelių apylinkėse.

LR Seimui priėmus Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, nuo praėjusių
metų įsigaliojo privalomas
gyvūnų augintinių – šunų,
kačių ir šeškų – ženklinimas
mikroschemomis ir jų registravimas Gyvūnų augintinių
registre.
Socialiai remtini asmenys, lai-

Užduotys bus vykdomos ir civilinėse teritorijose, kurių naudojimas pratybų tikslais iš anksto
suderintas su valdžios institucijomis bei savininkais. Bus naudojami imitaciniai šaudmenys,
šviesiu ir tamsiu paros metu keliais judės karinis transportas.
Prašome gyventojų išlikti ramiais, elgtis atsakingai.
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Valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą Druskininkų savivaldybėje
organizuoja ir teikia Druskininkų
savivaldybės administracija
Valstybės
garantuojamos
teisinės pagalbos teikimas
finansuojamas iš valstybės
biudžeto. Druskininkų savivaldybės gyventojai gali
kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per elektroninę
sistemą TEISIS (https://www.
teisis.lt) arba iš anksto užsiregistravę el. p. info@druskininkai.lt ar tel. (8 313) 51517
Teikiamos pirminės teisinės
pagalbos laikai (tik užsiregistravus iš anksto): antradieniais
nuo 13.00 val. iki 17.00 val.,
penktadieniais nuo 8.00 val.
iki 12.00 val.
Pirminė teisinė pagalba – tai
teisinė informacija, teisinės konsultacijos bei dokumentų, skirtų

valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip
spręsti ne teismo tvarka ir taikos
sutarties parengimas.
Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių. Jeigu
nėra galimybės iš karto suteikti
pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo
laiką, kuris paskiriamas ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo
kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai
procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas

išankstinio ginčo sprendimo ne
teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, atleidimas nuo
advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės ir privalomosios mediacijos paslaugos.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba
privalomoji mediacija.
Daugiau
informacijos
–
www.druskininkusavivaldybe.lt
skiltyje „Valstybės garantuojama teisinė pagalba“ ir Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto tinklalapyje https://vgtpt.lrv.lt/

atlikti galima, iš anksto užsiregistravus telefonu pas šiuos veterinarijos gydytojus:

UAB „ Drusveta“, Turgaus g.
3, Druskininkai, tel. 8 699 99598

kalingo dėl užkrečiamų ligų

Gyvūno ženklinimas bei jo
savininko duomenų registravimas būtinas dėl mažesnio bešeimininkių ir bepriežiūrių
gyvūnų kiekio, pasimetusio gyvūno suradimo, gyvūno identifikavimo ir jo atsekamumo, rei-

nų gydymo, vakcinacijos, veteri-

Svarbi informacija apie gyvūnų ženklinimą

kantys kates, šunis, šeškus (atvestus iki 2021m. gegužės 1 d.)
gali kreiptis kompensacijos už
ženklinimo ir registravimo išlaidas trims augintiniams. Kompensuojama suma – 15 eurų už
augintinį – bus išmokėta veterinarijos gydytojui, atlikusiam mikroschemos inplantaciją.
Druskininkų savivaldybėje tai

„Kurorto veterinarijos klinika“, Gardino g. 72, tel. 8 676
64525, 8 619 67685
Jurgitos Janeikienės IĮ, Sodžiaus g. 16, Neravai, tel. 8 699
35788

stebėsenos ir kontrolės, gyvūnarinių procedūrų atsekamumo,
gyvūno kelionių, nekomercinio
gyvūnų judėjimo tarp šalių palengvinimo.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkiečiai Krokuvoje sėmėsi gerosios turizmo patirties
ir aptarė laukiančius iššūkius

Tarptautinio projekto „Turizmui draugiški miestai“ susitikime Krokuvoje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės atstovai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Kovo 28-30 d. įvyko tarptautinio projekto „Turizmui draugiški miestai“ susitikimas
Krokuvoje, kuriame dalyvavo
ir Druskininkų savivaldybės
atstovai. Projektu „Turizmui
draugiški miestai“ siekiama
pagerinti miestų partnerių gebėjimus spręsti su darniu turizmu susijusius iššūkius, tačiau pasaulio aktualijos verčia
kalbėti ir apie pasikeitusias
aplinkybes. 2020 m. pradžioje
Europos turizmui smogė pandemija, o dabar Rytų Europos
turizmui nemažą įtaką gali turėti ir vasarį Ukrainoje Rusijos
pradėtas karas.
Krokuva yra vienas seniausių ir labiausiai lankomų Lenkijos miestų, kuris priešpandeminiais metais sulaukdavo 14
mln. turistų. Dabar mieste turistų srautai mažesni ir pasiektas
2004 metų lygis, kuomet karališkąjį miestą aplankydavo apie
8 mln. turistų. Šiuo metu mies-

te yra tarp 100 ir 150 tūkstančių
pabėgėlių iš Ukrainos, kuriuos
miestas operatyviai priėmė, nors
toks skaičius žmonių sudaro 1518 proc. pačios Krokuvos populiacijos. Mieste jaučiamas rezervacijų atšaukimas, tarp turistų iš
Vakarų Europos šalių ir kitų žemynų populiarėja tokie mitai,
kaip karo baimė ir užplūdę pabėgėliai. Miesto vadovams ir turizmo agentūroms tenka stipriai
komunikuoti, kad šie mitai būtų
paneigti. Lenkijos saugumą užtikrina buvimas NATO aljanse, o
nuo karo bėgantys ukrainiečiai
gerai integravosi į miesto gyvenimą arba jau yra pakeliui į kitas
Vakarų Europos šalis. Su šiais
mitais teks kovoti ir Baltijos valstybių kurortams, tarp jų – ir Druskininkams.
Taip pat aktuali ne tik Krokuvos,
bet ir kitų turistinių miestų tema
yra gentrifikacija – miesto centro
tuštėjimas, paliekant trumpalaikės nuomos apartamentus turistams. Skaičiuojama, kad aplink
Krokuvos miesto centrinę aikštę gyvena tik apie 11 vietinių, visi
kiti namai ir butai paversti viešbučiais ar pasitelkti trumpalaikei
nuomai. Visų partnerių nuomone, tokia „miesto-muziejaus“ situacija turėtų būti vengtina.
Druskininkų atstovai pasidalino ir savo gerąja patirtimi, naudojant sovietinį laikotarpį turizmo
tikslams. Krokuva siekia pritraukti turistus į sovietiniu laikmečiu
pastatytą Nova Huta rajoną, parodant sovietinės architektūros
brutalumą ir monotoniją, o Druskininkų atstovai pasidalijo Grūto
parko įkūrimo istorija bei jo vaidmeniu, pristatant geležinės uždangos laikotarpio realijas.
Druskininkų savivaldybė projekte kartu su kitais 7 miestais
dalyvauja partnerio teisėmis. Pareiškėjas yra Genujos (Italija) savivaldybė ir kiti 7 partneriai: Kasereso (Ispanija), Venecijos
(Italija), Dan Lerė-Ratdauno (Airija), Krokuvos (Lenkija), Bragos
(Portugalija), Rovaniemio (Suomija) ir Dura-Dubrovniko (Kroatija) savivaldybės.

Druskininkų savivaldybės informacija

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“!

Atkelta iš 1 psl.
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„TikoTiks“ erdves papuošė M.K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos

Senų daiktų nebūna – būna
tik neatnaujinti. O atnaujintos M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos papuošė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) pakartotinio naudojimo padalinio
„TikoTiks“ erdves.
Gražus rezultatas – tai bendras Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų
Vaidos Undzėnienės, Lino Brazausko ir menui neabejingo alytiškio Audriaus Sarpaliaus darbas.
Didžiulės M. K. Čiurlionio darbų reprodukcijos beveik dešimt metų puošė Druskininkų
viešąsias erdves. Lauke kabojusių paveikslų rėmai per tiek
laiko apgedo, saulė išblukino
paveikslų spalvas, vėjas apnešė juos dulkėmis. Atitarnavusios reprodukcijos buvo nuimtos

ir nuvežtos į Druskininkų rūšiavimo centre esantį daiktų mainų
punktą „Mainukas“.
Pirmasis jas pastebėjo ARATC
Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinio vadovas Linas Brazauskas ir iškart apie tai
papasakojo kolegei, „TikoTiks“
centro edukatorei Vaidai Undzėnienei.
Paveikslai buvo pargabenti į
„TikoTiks“ centrą, o čia užsukęs
ir juos išvydęs Audrius Sarpalius pasisiūlė reprodukcijas atnaujinti ir sukabinti ant sienų.
„Man patinka daiktų reinkarnacija. Patinka, kai daiktai randa
naują gyvenimą“, – sakė ir pats
tapantis A. Sarpalius.
Atnaujindamas
paveikslus,
alytiškis juos nuvalė specialiomis priemonėmis, kad nepakenktų spalvoms. „Nesistengiau
visko nuvalyti – darbas turi iš-

saugoti požymius, kurie rodo jo
gyvenimą, jo amžių, jo patirtį“, –
pasakojo alytiškis.
Paveikslų rėmus sutvarkė,
perdažė ir reprodukcijas ant „TikoTiks“ sienų sukabino A. Sarpaliaus įmonėje dirbantys Alytaus pataisos namuose bausmę
atliekantys nuteistieji.
Paveikslais papuošta „TikoTiks“ erdvė atgijo ir visai tikėtina, kad ilgainiui ji gali tapti unikalia atnaujintų meno kūrinių
galerija – pradžia jau yra!
O ir M. K. Čiurlionio reprodukcijas naujam gyvenimui prikėlusių žmonių bendradarbiavimas
su „TikoTiks“ tuo nesibaigė.
Vienas nuteistųjų, padėjusių
kabinti paveikslus, ir pats kuria
– pieštuku piešia paveikslus. Išgirdęs, kad balandžio 22-ąją,
Žemės dienai skirtame renginyje „Ekologija sujungia“, vyks

Atnaujintos M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos papuošė Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro pakartotinio naudojimo padalinio „TikoTiks“ erdves/ARATC archyvo nuotraukos

aukcionas, kurio metu gautos
lėšos bus skirtos Ukrainos karo
pabėgėliams paremti, jis pažadėjo aukcionui padovanoti vieną savo sukurtų darbų. Savo
paveikslą šiam aukcionui pado-

vanos ir A. Sarpalius.
Geri darbai taip sujungia!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Jaunieji Druskininkų slidininkai patirties sėmėsi Šveicarijoje
Paskutiniąją kovo savaitę
jaunieji mūsų miesto slidininkai – druskininkietė, Druskininkų sporto centro ir klubo
„G-Force“ atstovė Medeinė
Povilavičiūtė bei druskininkietis Luke Pūtys Galagher
dalyvavo tarptautinėje slidinėjimo federacijos kalnų slidinėjimo slidėmis ir snieglentėmis stovykloje (FIS
„Freestyle camp“), kuri buvo
organizuota Šveicarijoje, viename iš geriausių Europos
„Snow parkų“ (sniego tramplynų ir figūrų parkas).
Tai buvo puiki galimybė pasisemti patirties iš geriausių savo
srities specialistų – nuo kineziterapeutų ir „freeski“ trenerių
iki fizinio paruošimo specialistų
ir dietologų. Į renginį suvažiavo
dalyviai iki 18 metų iš viso pasaulio, surengti mokymai ir tre-

neriams.
Kiekvienais metais tik po 1
merginą ir vaikiną iš kiekvienos
šalies galima deleguoti į tarptautinę stovyklą.
Nors dienotvarkė buvo labai
įtempta, sportininkai laiką praleido itin produktyviai, ir tai davė
puikių rezultatų – stovykloje jautėsi bendražygių palaikymas,
visi susidraugavo ir dalijosi patarimais. Sniego parke ant įvairių figūrų (kickerių bei railų) surengtos ir varžybos.
Šveicarijos LAAX kurorte yra
skirtingų lygių parkai – nuo pradinukų iki profesionalaus lygio.
Abu druskininkiečiai visus juos
išbandė.
Šis slidinėjimo kurortas kasmet sulaukia profesionaliausių
sportininkų, taigi tai buvo puiki
proga pasižvalgyti, kokius triukus atlieka jaunieji atletai, kartu

su jais čiuožti ir mokytis iš geriausiųjų. Akivaizdu, kad talentui, vaizduotei bei profesionalumui ribų nėra, tad dar tikrai
turime kur tobulėti, ir tai buvo
puiki paspirtis kitam sezonui!
Medeinė ir Luke labai džiaugiasi įgyta patirtimi ir išmoktais
naujais triukais. Pasiekti rezultatai ir patirti įspūdžiai pranoko visus lūkesčius. Naujausius triukus praėjusį savaitgalį
abu jainieji sportininkai jau pademonstravo ir „Snow Arenoje“
surengtose Lietuvos čempionato varžybose, kuriose ant nugalėtojų pakylos lipo net po kelis
kartus. Sportininkai labai dėkingi LNSA už suteiktą galimybę dalyvauti šiame renginyje bei
„Snow Arenai“ – už nuolatines
treniruotes.
Parengė Artūras Bikulč

Druskininkų sporto centro ir klubo „G-Force“ atstovė M. Povilavičiūtė bei druskininkietis L. Pūtys Galagher patiurties pasisėmė tarptautinėje slidinėjimo federacijos kalnų slidinėjimo slidėmis ir snieglentėmis stovykloje/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Jaunieji ukrainiečiai sėkmingai įsiliejo į futbolo klubo
„Druskininkai“ komandą

Atkelta iš 1 psl.

mėnesį. Jis sakė, kad futbolo
treniruotes lanko jau septynerius metus.
„Man čia labai patinka – labai
geras treneris, susidraugavau ir
su komandos berniukais. Gaila, kad dar nemoku lietuviškai,
bet su dviem berniukais pavyksta susikalbėti, nes jie supranta
rusiškai“, – pasakojo Aleksandras.
Paklaustas, ar žaidžiant futbolą, būtina susikalbėti, Aleksandras atsakė, jog kartais reikia
komandos draugus žodžiais nukreipti į vieną ar kitą kryptį, susiderinti dėl žaidybinių derinukų.
Aleksandras džiaugėsi, kad su
komanda jam jau teko dalyvauti varžybose, kuriose druskininkiečiai užėmė antrą vietą. Aleksandrui per varžybas pavyko
įmušti įvartį, jis buvo pripažintas
naudingiausiu žaidėju.

„Ukrainoje Kirilas į treniruotes
vykdavo tris keturis kartus per
savaitę, jam tai labai patiko. Kai
atvažiavo į Druskininkus, mes
iškart pagalvojome – būtų gerai, kad Kirilas ir čia galėtų treniruotis. Pasisekė, kad Druskininkuose mėgstamas futbolas,
ir yra berniukų komandos. Kirilas džiaugiasi – jis labai greitai
įsiliejo į jaunųjų druskininkiečių
komandą“, – kalbėjo Anatolijus.
Pats Kirilas nedaugžodžiavo.
Persirengęs komandos apranga, vaikinukas patvirtino, kad
čia jam patinka, džiaugiasi treneriu, susirado nemažai draugų. Berniukas greitai nubėgo
paskui futbolo kamuolį.

Kirilas ir Aleksandras Druskininkuose gyvena su artimaisiais/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jau spėjo pasižymėti varžybose
Vienuolikametis Aleksandras
buvo kalbesnis. Berniukas papasakojo, kad su mama ir jaunesne sese į Druskininkus iš
Borispolio atvyko beveik prieš

Pietų Lietuvos U11 čempionate FB „Druskininkai“ komanda iškovojo 2 vietą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pabėgo pirmąją karo dieną
Į treniruotę Aleksandrą atlydėjusi mama Ina pasakojo, kad
Borispolį šeima paliko tą pačią
dieną, kai tik prasidėjo karas.
„Vasario 24 dieną pradėjo
bombarduoti Borispolio oro uostą, šalia kurio mes gyvenome.
Iškart pasiėmiau vaikus ir išvykome į Kirovogrado sritį, o iš ten
– į Lietuvą“, – prisiminė Ina.
Paklausta, kodėl nusprendė
važiuoti būtent į Lietuvą, ji sakė,
kad Druskininkuose gyvena buvusi Aleksandro auklė, todėl be
jokių abejonių buvo nuspręsta
važiuoti pas ją – į Druskininkus.
Moteris pasakojo, kad vos atvykusi į Druskininkus, ji nuėjo į
Užimtumo centrą tvarkyti doku-

mentų ir ten sužinojo, jog Druskininkuose yra futbolo klubas.
„Labai apsidžiaugiau, nes
Aleksandras dėl futbolo yra galvą pametęs. Gavau trenerio telefono numerį, susiskambinome, mus labai maloniai sutiko
priimti. Sūnus labai patenkintas
treniruotėmis ir tuo, kad su komanda jau dalyvavo varžybose“, – pasakojo Ina.
Moteris sakė, kad Druskininkuose jiems labai patinka, jie
sulaukia nuoširdžios lietuvių pagalbos, jaučia draugiškumą ir
palaikymą.
„Vienas vaikas lanko mokyklą,
kitas – vaikų darželį, džiaugiuosi, kad jie čia gerai jaučiasi“, –
šypsojosi Ina.
Moteris sakė, kad Ukrainoje ji
dirbo logistikos srityje, koordinavo pervežimus šalies teritorijoje. Ji pripažino, jog analogišką darbą Lietuvoje jai bus sunku
surasti, nes ji nemoka lietuvių
kalbos. Tiesa, pašnekovė sakė
jau pradėjusi lankyti lietuvių kalbos kursus ir tikisi greitai pramokti mūsų kalbos.
Paklausta apie savo sutuoktinį, moteris liūdnai nusišypsojo ir
pasakė, kad jo nematė nuo vasario 23-osios vakaro: „Mano
vyras yra kariškis, mes su juo
išsiskyrėme vasario 23 dienos
vakare, kai jis išėjo į darbą. Iki
šiol nebuvome susitikę. Gera,
kad galime kasdien bent pasikalbėti telefonu. Tiesa, telefonu kalbamės neutraliomis temomis, patys suprantate, dėl kokių
priežasčių. Džiaugiuosi, kad
jam viskas gerai.“

Aurimas Kadziauskas, Druskininkų sporto
centro futbolo klubo „Druskininkai“ treneris:
„Esu patenkintas, kad tie vaikai treniruojasi pas
mus. Per futbolą padedame jiems integruotis į naują
gyvenimą Lietuvoje, Druskininkuose. Jie atvyko iš kitos
valstybės, kurioje futbolo mokykla šiek tiek skiriasi nuo
lietuviškosios.
Jie abu mėgsta futbolą ir puikiai bendrauja su mūsų
berniukais. Mūsų vaikai perėmė gerąją ukrainiečių
berniukų patirtį, gerąsias savybes. Vieni iš kitų mokosi.
Smagu, kad tie vaikai puikiai moka futbolo abėcėlę,
nes yra sportavę Ukrainoje. Jie moka futbolo kalbą,
todėl susikalbėjimo barjero pas mus nėra – vienas
kitą suprantame. Jie čia susirado daug draugų, visi
juos gerai priėmė. Mūsų klubas jiems padėjo įsigyti
sportinę aprangą. Jei daugės futbolą žaidžiančių vaikų
iš Ukrainos, svarstysime steigti ir ukrainiečių grupes.
Vienas iš pas mus žaidžiančių ukrainiečių – Kirilas –
yra techniškas žaidėjas, nors jis ir jaunesnis už kitus
komandos draugus, tačiau puikiai žaidžia. Berniukas
džiaugiasi, kad čia gali laisviau manevruoti, nes skundėsi,
kad Ukrainoje jam treneris griežtai nurodydavo, kaip
jis turi žaisti. Aleksandras irgi gerai žaidžia, jis jau
pasižymėjo per Pietų Lietuvos čempionatą ir buvo
pripažintas naudingiausiu komandos žaidėju.
Mūsų klubas verčia naują puslapį – nuo rugsėjo
dirbsime su įvairaus amžiaus grupių vaikais. Norinčių
sportuoti yra labai daug, bandysime į žaidimą įtraukti
kuo daugiau vaikų.“
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Neįtikima tapyba – vinimis ir siūlu
Mėgėjų tapyti yra nemažai.
Vieni tapo aliejiniais dažais,
kiti lieja akvarelę, treti išbando pastelę ar guašą. O štai marijampolietė Jovita Dabašinskienė sumanė tapyti... vinimis
bei siūlu. Ir tai jai puikiai sekasi! Tuo galima įsitikinti neįprastų dekoracijų parodoje, kuri
dabar eksponuojama Druskininkų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje. Originalių darbų
autorė sutiko plačiau papasakoti apie savo kūrybą.

lės. Siužetus dažniausiai renkasi
žmogus, ieškantis netikėtos dovanos savo draugui ar giminaičiui. Tuomet tereikia užuominų
apie jubiliato pomėgius, specialybę, jo namuose laikomą gyvūną ir panašių dalykų, o visa kita
paliekama spręsti man. Pasistengiu nustebinti ir užsakovą, ir jubiliatą, kuris gauna mano paveikslą
dovanų. Tokių pačių paveikslų negaminu, nes tai neįdomu. Be to,
noriu, kad žmogus turėtų vienetinį
darbą, skirtą tik jam.

– Ar Jūsų darbai daugiaspalviai, ar vienspalviai?
– Darbų yra visokių: ir spalvotų,
ir vienspalvių. Jų – gerokai daugiau nei šimtas. O mano mėgstamiausias derinys – balta ir juoda.

– Kaip vadinasi ši kūrybinė
technika?
– Išvertus iš anglų kalbos, tai –
styginių menas, kuriamas vinimis
ir siūlu. Aš savo meną pristatau
taip: „Jovita tapo vinimis“.

– Kokio formato Jūsų darbas
yra mažiausias ir kokio – didžiausias? Kas juose pavaizduota?
– Mažiausias darbas buvo pats
pirmasis – „Kavos puodelis“ (20
cm x 30 cm), didžiausias – „Smuikelė“ (70 cm x 60 cm). Planuose
yra ir didesnių paveikslų vizijų.

– Kokių savybių reikia turėti
šio meno kūrėjui?
– Reikalinga begalinė kantrybė, kruopštumas, užsispyrimas,
didelė fantazija, sakyčiau, ir stiprių nervų reikia... Nes čia ne popieriaus lapas, kuriame klaidingą
pieštuko liniją galima trintuku ištrinti, ar netinkamą spalvą pakoreguoti, ją paslepiant po kita, naujesne. Čia kas kita – įkalei vinį,
ir viskas... O klaidų būdavo, kol
mokiausi. Tada tekdavo pasitelkti fantaziją, kurios, manau, man
netrūksta, ir bandyti „apeiti“ savo
klaidas, pridedant kažką papildomo. Tuo pačiu atsirasdavo proga
pasimokyti iš savo klaidų bei pasistengti kitą kartą labiau apgalvoti
kiekvieną žingsnį.

– Kada pradėjote kurti šia
technika? Kodėl sumanėte?
– Šią techniką pirmą kartą išbandžiau prieš 2 metus, kai įsigalėjo koronavirusas. Artėjo Motinos diena, o karantino laikotarpiu
buvo neįmanoma nei kur nors nueiti, nei ką nors dovanų nupirkti.
Tad nusprendžiau močiutę ir vyro
mamą nustebinti savo rankų darbo paveiksliukais. Ko reikėjo kūrybai, visko turėjome namuose, nes
mes – ūkiški žmonės. Vyras greitai surado vinių, plaktuką, lentos
gabalą, dažų. O siūlų juk moterys
paprastai niekad nepristinga.
– Ar ši technika populiari, paplitusi Jūsų mieste, ar pažįstate žmonių, kuriančių šia technika?
– Lietuvoje nežinau nė vieno
žmogaus, kuris kurtų paveikslus
šia technika. Bandančiųjų buvo,
bet tik bandančių... Ir puikiai suprantu, kodėl. Užsienyje yra menininkų, užsiimančių šia technika,
jų tikrai nemažai.
– Kokius siužetus renkatės
savo darbams? Ar darėte tokių
pačių darbų po keletą?
– Ko gero, mano mėgstamiausi
siužetai – gyvūnai. Patinka ir gė-

– Ar medis yra dažniausiai
naudojamas kūrinio pagrindas?
– Mano kūrinių pagrindas gali
būti įvairesnis: natūrali medžio
lenta, medžio fanera, medžio
drožlių plokštė, medžio dulkių
plokštė, taip pat plokštė, apvilkta
oda arba padengta kamštine danga. Man gražiausia – natūrali medžio lenta. Kuo ji kreivesnė, tuo
gražesnė, kuo daugiau metų išlaikyta, tuo įspūdingiau atrodo, nors
ir kirvarpų suvarpyta. Tik gaila,
kad ant tokios lentos kruopštaus,
smulkaus, sudėtingo piešinio
neiškalsi... Ji skilinėja, sutrūksta, ir visas darbas nueina vėjais.
Jausmas nekoks, kai lenta pasidalija į kelias dalis. Tuomet padėties jau neištaisysi. Ir kokių 20-30
ar dar daugiau valandų darbo nueina niekais...
– Kokie siūlai šiems kūriniams yra tinkamiausi, kokius
naudojate dažniausiai?
– Tinka visokie siūlai: vilna, linas, šilkas, medvilnė. Man patinka kuo plonesni siuvimo siūlai.

Mėgstamiausias menininkės paveikslų derinys – balta ir juoda/Viešosios bibliotekos
archyvo nuotrauka

– Kurie darbai Jums yra mieliausi?
– Mieliausią darbą sunku įvardyti, nes kaskart mano darbo rezultatai gerėja. Šiandien vienoks
paveikslas gražiausias, o po mėnesio ar dviejų jau bus kitas.

– Kiek laiko užtrunka Jūsų kūrybinis procesas?
– Jis tikrai labai ilgas. Išpjauti lentą, ją nušveisti, nualiejuoti arba nudažyti, nudeginti ar pasendinti patikiu savo sutuoktiniui.
Kitas darbas – piešinys ant lapo.
Jis turi būti nupieštas, labai gerai pasvarstant apie kiekvieną liniją, įsitikinant, ar bus įmanoma ją
„apeiti“ vinimis. Tolesnis žingsnis
– vinių kalimas. Tai labai ilgas ir
įtemptas darbas, trunkantis 6, 10
ar 20, ar net 60 ir daugiau valandų. Kalimo procesas trunka savaitę, dvi arba tris su pertraukomis
prie vieno paveikslo. Dar vienas
labai kruopštus ir ilgai trunkantis darbas – popieriaus lapo likučių iškrapštymas lentoje iš po vinių, pasitelkiant pincetą. Ilgiausiai
popieriaus skiauteles krapštyti užtruko apie 12 valandų. Vėliau
prasideda siūlo narstymas (stygų
vyniojimas) ant vinių. Tai yra nemažiau sudėtingas ir atsakingas
paveikslo kūrimo etapas. Prieš jį
pradedant, pirmiausia reikia apgalvoti spalvas, nes vėliau siūlų nebus įmanoma išardyti, teks
viską nukarpyti ir paveikslą siūlais vynioti iš naujo, kadangi siūlai
vyniojami daugeliu eilių ir visomis
kryptimis. Būtina siūlą įtempti, nes jį atleidus arba jam nutrūkus, „pabėga“ nemaža dalis darbo. Daug siūlų, daug linijų, daug
galų... Juos reikia užbaigti, tinkamai paslėpti, suklijuoti visus galiukus. Tai taip pat užima daug laiko.
– Gal dirbate tik kūrybinį darbą?
– Pirmiausia esu trijų berniukų
mama, tad pats didžiausias darbas – su jais. Mėgstu pajuokauti, kad gyvenu su keturiais skirtingų etapų vyrais: darželinuku (5
metų), paaugliu (12 metų), pilnamečiu (20 metų) ir stipriai suaugusiu (savo sutuoktiniu). Šiuo metu
turiu dar keletą kitų veiklų. Ypač
domiuosi sveiku gyvenimo būdu ir
mokau kitus sveikesnės mitybos.
Kad būtų ne per mažai veiklos,
šiemet įstojau mokytis masažuotojo specialybės.

Marijampolietė J. Dabašinskienė Druskininkų viešojoje bibliotekoje eksponuoja vinimis bei siūlu sukurtus paveikslus/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

– Ar surengėte savo darbų
parodų?
– Esu surengusi dvi savo darbų
parodas. Pirmoji – Zyplių dvare,
Šakių rajono savivaldybėje, antroji – savame mieste, Marijampolėje, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Su daugeliu darbų teko
atsisveikinti. Jie jau kabo įvairiose įstaigose, įvairiuose Lietuvos
miestuose. Jau nemažai mano
kūrinių iškeliavo į užsienį: Ameriką, Vokietiją, Šveicariją, Angliją,
Ispaniją, Norvegiją, Airiją.
– Ar sunku išsiskirti su savo
darbais?
– Ne, nesunku, nes man patinka suteikti džiaugsmo kitiems bei
sulaukti gražių atsiliepimų, nuostabos ir pagyrimų. Tai suteikia pasitikėjimo savimi, skatina tobulėti.
Todėl dar nežadu sustoti.
– Ar patyrėte fizinių traumų
kūrybiniame procese?
– O taip! Plaktukas skaudžiai
kanda, siūlas pirštus pjauna, rankai ir nugarai tenka didelis krūvis,
tiek valandų kalant, nuovargį patiria ir akys. Bet aš tikrai nesiskundžiu, nes šis mano pomėgis man
kaip meditacija, kaip hobis. Darau
tai su dideliu malonumu.
– Ar pardavėjai stebisi, kad
dažnai vinis perkate?

– Vinių nuperka mano vyras
arba užsisakau internetu. Pardavėjai tikrai stebėtųsi, kur dedu tokius kiekius vinių.
– Ar esate išbandžiusi kitokių
rankdarbių technologijų?
– Nuo vaikystės esu kūrybinga asmenybė. Labai patiko piešti, siuvinėti paveiksliukus, lipdyti plastiliną. Mokyklose tekdavo
ruošti skelbimus, plakatus. Esu
išbandžiusi ir vytelių pynimą. Šiuo
metu „Facebook“ puslapyje „Su
Jovita Dab“ galite pamatyti dar
vieną mano pomėgį, kurį vadinu
„Menas lėkštėse“. Esu sukūrusi ir
išleidusi patiekalų receptų knygelę „30 dienų mitybos planas“, kuri
iliustruota mano sukurtomis patiekalų nuotraukomis. Taip pat ir
visus mano paveikslus, „nutapytus“ vinimis, galite pamatyti kitame „Facebook“ puslapyje, jis vadinasi „Jovita tapo“. Pažįstami jau
seniai nesistebi, ką dar naujo Jovita gali sukurti ar sugalvoti. Tikiu,
kad ateityje dar daug technologijų
išbandysiu.
Jovitos Dabašinskienės darbų paroda „Jovita tapo vinimis“
veiks iki balandžio 26 d.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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Galimybė pamatyti privačiose
kolekcijose esančius dailininko
A. Šuliausko paveikslus

Parodos atidarymo akimirkas užfiksavo Rita Mikalčienė

Viktorija Purvinienė
Pirmadienį ryte tylioje didelėje salėje stovėjau priešais
Alfonso Šuliausko paveikslų parodą, jau 49-ąją po menininko mirties, kurią su begaline meile ir atsidavimu
paruošė jo žmona Vida su
bendražygiais, ir mąsčiau.
Kur pažvelgsi – visur portretai. Jų daugybę per savo gyvenimą buvo nutapęs menininkas: žmonių, su kuriais
bendrauta, diskutuota, ne
vienas jausmas įkvėptas ir ne
vienas įvykis palydėtas.
Mes kartais sakome: „Aš esu
tik žmogus“. Taip sakantysis pasiteisina, kad yra „nepakankamas“, „nevisavertis“, „su prigimtine teise klysti“. Bet, tuomet,
kas yra žmogus ir ar galime sakyti, kad esame „tik“ žmonės?
Kas yra ta dalelytė „tik“, apnuoginanti visą mūsų egzistenciją ir
grąžinanti ją iki žemo starto lyg
olimpinėse žaidynėse? Kiekvienas šio menininko nutapytas
portretas atskleidžia ne tik žmogų, ne tik homo sapiens. Juose
visada yra kažkas aukščiau to,
ką mes suvokiame, kaip žmogų.
Filosofas Imanuelis Kantas
yra teisingai pasakęs – žmogus negali būti priemone tikslui pasiekti, žmogus yra tikslas
savaime. A. Šuliauskas mokėjo
teptuku nusakyti žmogaus tikslą, jo esmę ir prasmę. Tai – lyg
gebėjimas prisiliesti prie prigimties ir ją pakylėti, suteikti pras-

mę formai, detalei, judesiui. Tai
– patirties apsikeitimas, išminties pasidalijimas tarp skirtingų
pasaulių, bet ne tokių skirtingų,
kad negalėtume vienas kito suprasti. A. Šuliauskui visas pasaulis buvo dialogas, ir ši koncepcija užkoduota kiekviename
paveiksle.
O kas yra dialogas? Tai kvietimas atsiverti per žodį, per kalbą, per santykį. Ir ta atsivėrimo
galimybė numatoma tiek kitame
žmoguje, tiek žmogų supančiame fiziniame pasaulyje. Ar galime kalbėti apie žmogų atsietai
nuo gamtos? O augimas, kaita, judesiai ir nuotaikos? Ar tai
ne vienas kitą papildantys akordai nenutrūkstamame kūrinyje? Ne veltui net ir išimtinai portretų parodose gamtos detalės
visuomet šio menininko ranka
surasdavo kelią į drobę. Visi dialogo dalyviai, kurie taip traukė
menininką, eksponuojami šalia vienas kito: žmogus gamtoje
ir gamta žmoguje. Komunikacija vyksta net tuomet, kai to gerai nesuprantame. Gyvendami,
esame supami gamtos grožio,
kurio pirminę nuostabą keičia
pripratimas. Ne kiekvienas norime atsiliepti į ją ir ne kiekvienas
dalyvaujame joje. Manau, net
ne kiekvienas menininkas sugeba prakalbinti gamtą taip, kad
ji jam atsivertų dialogo galimybe. Bet šis menininkas mokėjo
gyvą bendravimą surasti ne tik
kalbos lygmenyje, bet ir gamtos

gelmėje. O šalia to nuoširdžiam
pokalbiui visuomet kvietė šalia
esančiuosius, įkvėpdavo ir paskatindavo gyventi gyvenimą ir
juo džiaugtis. Vienoje paveikslo nugarėlės pusėje parašyta dedikacija: „Saulutė šviečia
į tavo grožį/O vėjas puokštę rožių pasiskynęs/ Jas kloja tau
ant akmenuoto kelio/ O Sutvėrėjas Tau viltingai, šviesiai/ Vis
primena maldoj/ Kaip pats kentėdamas/ Tau ranką tiesė. Šie
menininko sukurti ir užrašyti žodžiai – lyg šviesus spindulys,
padedantis juos skaitančiajam
išsigydyti sielos žaizdas ir suteikiantis vilties gyvenimo kelyje.
Man atrodo, kad A. Šuliauskas yra vienas iš tų menininkų,
kurių darbai nepraras aktualumo keičiantis metams, dešimtmečiams ar šimtmečiams. Net
ir žvelgdama į parodą šiandieninės Europos įvykių kontekste, man atrodo, jog jie kaip niekada įkvepia tikėti žmogumi.
Vienas iš A. Šuliausko parodoje eksponuotų kūrinių yra „Kultūros likimas“. Nors šiame paveiksle matau po smuikininkės
kojomis atvertą dėklą, lyg išmaldos prašytojos, bet tuomet
aš pakeliu akis, pamatau palaimingą jos žvilgsnį, muzikai sudėtus pirštus ir suprantu, kokią
viltį bei prasmę menininkas atvaizdavo. Ne tik su kultūra, su
mumis visais, bus viskas gerai,
jeigu žmonėms bylosime apie
žmones.

Vasaros metu kviečiame
dirbti restorane „Elingas“:
- padavėjus,
- virėjus,
- barmenus,
- ledų pardavėjus.
CV siųskite el. p.
arturas@sicilia.lt
arba skambinkite
tel. 8 658 52420

Š. m. balandžio 20 d. (trečiadienis) 17:30 val. kviečiamas visuotinis garažų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimas, vyksiantis prie
garažų bendrijos administracinio namuko. Informacija apie susirinkime svarstomus klausimus yra paskelbta bendrijos skelbimų lentoje.
Prašome visus narius dalyvauti!

PADĖKA VISIEMS, PRISIDĖJUSIEMS PRIE PARODOS ORGANIZAVIMO
Nuoširdžiai dėkojame visiems Alfonso Šuliausko darbų parodos „Iš privačių kolekcijų“ dalyviams, padėjusiems įgyvendinti bičiulio Andriaus Mosiejaus idėją.
Parodai darbus paskolino 22 žmonės, pateikę 19 portretų, 6 peizažus, 12 kompozicijų. Iš viso – 37 darbus, atliktus aliejumi, pastele, pieštuku. Darbai sukurti
nuo 1971-ųjų iki 2012-ųjų metų, pozavo nuo 5 iki 105 m. amžiaus žmonės.
Dėkojame Druskininkų kultūros centro direktorei Rimutei Viniarskaitei, Rasai Jurevičienei – už plakatus ir pakvietimus, A. Mosiejui ir R. Kvaraciejui – už
lankstinuką, vaikaičiui Domui bei Ugnei – už darbų pakabinimą, šeimos draugei Daratai Puidokienei – už 6 darbų iš Vilniaus atvežimą. Ačiū vakaro vedėjai
Violetai Žarnauskaitei, vaikaičiui Simonui – už apsakymą „Gitara“, Viktorijai Purvinienei – už atsiliepimą apie parodą.
Dėkojame svečiams – Violetai Kaubrienei, Danutei Časienei, Zenonui Streikui ir jo žmonai Danutei, mokymo centro „Dainava“ direktorei Vestai Janeikienei ir
jos komandai – už pastogę ir visiems, kurie aplankys parodą.
Dailininko A. Šuliausko šeima

10

Savaitraščio Nr. 349

2022 m. balandžio 07 d.
Perku auksines ar
sidabrines monetas.
Tel. 8 615 31374

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.

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

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.
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 7-8
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

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

SANTECHNIKOS
DARBAI
TEL. 8 687 27676

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.

Perku žemę, mišką
ar sodybą Dzūkijoje.
Tel. 8 615 31374

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

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

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

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“!

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

Transporto 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

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
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RENGINIAI
Balandžio 8 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – naujų knygų
pristatymas vaikams „Knygos – draugai visam gyvenimui“, skirtas Tarptautinei vaikų
knygos dienai
Balandžio 13d. 15val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6 A,
Viečiūnai) – renginys „Sveikos gyvensenos link“. Lektorius – Gediminas Grigelis

Užuojautos
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus
broliui, nuoširdžiai užjaučiame Zitą Kručkienę.
Gardino g. 70-ojo namo gyventojai

Balandžio 15 d. 13 val. Švietimo centre (M. K. Čiurlionio g. 80, 6 kab.) – Druskininkų
Trečiojo amžiaus universitetas kviečia į pokalbį tema „Šiandieniniai pokyčiai, lemiantys politinio pasaulio dizainą“

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)

PARODOS

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Jaskelevičienę ir jos
artimuosius.

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 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
(1962-2010) atminti
Iki balandžio 26 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) Jovitos Dabašinskienės
autorinių darbų paroda ,,Jovita tapo vinimis“
Iki balandžio 15 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – dailininko Vytauto
Kazimiero Jonyno (1907-1997) grafikos kūrinių paroda, skirta 115-osioms jo gimimo
metinėms
Iki balandžio 25 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – klubo „Bočių kraitė“‘
darbų paroda „Velykų belaukiant“

DĖMESIO! / ATTENTION! / УВАГА!
Speciali Grūto parko akcija Ukrainos karo pabėgėlių šeimoms
Kviečiame 1 kartą Grūto parke ir mini zoologijos sode apsilankyti NEMOKAMAI!
Su savimi turėkite asmens dokumentą!
A special campaign of the Grūtas Park for the families of Ukrainian war refugees
We invite you to visit Grūtas Park and the mini zoo for one time for free!
Have an identity document with you!
Пропонуємо спеціальну акцію від парку Грутас для сімей українських біженців.
Перше відвідування парку та міні-зоопарку
БЕЗКОШТОВНЕ!
Для участі в акції необхідно надати документ, що посвідчує особу.

Tel. +370 682 42320

Miglos 5-osios gatvės kaimynai
Nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Petrulevičienę,
mirus mylimai Motinai.
Merkinės g. 9-ojo namo gyventojai
Išėjo žmogus, kurio pasiilgsime kaip savęs pačių.
Nes išėjo mūsų dalis.
Mirus Juozui Jurčiukoniui, nuoširdžiai
užjaučiame jo žmoną Moniką ir artimuosius.
Kaimynės Aldona Šimanovskienė
ir Jūratė Jasinskienė

12

Savaitraščio Nr. 349

2022 m. balandžio 07 d.

2022.04.08 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis su
šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais.
12:30 Širdyje lietuvis. Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą.
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Stivas Džobsas.
01:05 Katynė.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mano geriausias draugas.
04:05 Išpažinimai.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika.
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“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Karališka drąsa“.
21:15 „Robotų žemė“.
23:35 „Užtikrintas teisingumas“.
01:40 „12 galimybių 2. Perkrauta“.
03:25 „Žala“.
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 KK2 penktadienis.
21:00 Dingusioji.
23:20 Ypatinga užduotis.
01:15 10 000 metų prieš Kristų.
03:10 „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.

18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „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 Rokis 5.
23:40 Rokis 4.
01:30 „Strėlė“.

2022.04.09 d.
Šeštadienis
2022.04.09 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 Jaunasis Montalbanas.
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 Dėl viso pikto.
00:45 Stivas Džobsas.
02:45 Tuoktuvių žaidimai.
03:35 Pusryčiai pas kaimyną.
04:00 Jaunasis Montalbanas.
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 „Napoleonas“.
15:55 „Kadetė Kelė“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Apgaulės meistrai“.
23:55 „Miegalius“.
01:45 „Nesuvokiama grėsmė“.
03:40 „Kadetė Kelė“.
06:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 Medžioklės sezonas atidarytas 2!
11:15 Trys nindzės.

13:10 Žaliasis žibintas.
15:25 Iš kur tu žinai?.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Monstrai prieš ateivius.
21:20 Kompanijos siela.
23:30 Nenuspėjami.
01:30 Dingusioji.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. ŽibutėRozalija Preibytė“.
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. Laida apie mokslo ir verslo partnerystę, skaitmenizaciją, inovacijas ir startuolius.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Miško balsas.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
21.30 „Aikštė”.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“ .
01.00 „Pėdsakas“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Miško balsas.
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Istorija gyvai.
05.35 Vantos lapas.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose
su Beru Grilsu“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
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.
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Utenos
„Uniclub Casino - Juventus“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Rokis Balboa.
00:05 Nuo sutemų iki aušros.
02:15 Rokis 5.

2022.04.10 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. Programa apie dvasinius ieškojimus.
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 Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Paskelbta žmogžudystė.
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.
21:00 „Portofino“ viešbutis.
22:00 Moters portretas.
00:25 El Padre Medico.
02:10 Dėl viso pikto.

03:50 7 Kauno dienos.
04:20 Mis Marpl. Paskelbta žmogžudystė.
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“.
13:05 „Didžioji kelionė“.
13:05 „Gnomai“.
14:50 „Greitis 2: laivo užgrobimas“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 „Rembo. Paskutinis kraujas“.
00:00 „Robotų žemė“.
02:10 „Samdomas žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.
06:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 Antroji džiunglių knyga. Mauglis
ir Balu.
11:30 Laukinių žmonių medžioklė.
13:35 Vyrai juodais drabužiais.
15:25 Adamsų šeimynėlės vertybės.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:15 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
23:35 Neprašyti svečiai.
01:25 Kompanijos siela.
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 „Pėdsakas“.
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 „Pėdsakas“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“.
04.20 „Aiškiaregė”.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras „Pasaulio taurė 2021“.
08:00 „Varom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Lietuvos galiūnų komandinis
čempionatas“.
10:05 „Brazilija – gamtos istorija“.
11:15 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:20 „Pragaro virtuvė“.
14:20 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Jonavos „CBet“ - Kauno „Žalgiris“.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
21:30 „Sūnus paklydėlis“.
22:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
23:45 Rokis Balboa.

2022.04.11 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 2.
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.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Savaitė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika. Konceptualus dizainas.
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 „Nuodinga rožė“.
00:35 „Bulis“.
01:35 „Elementaru“.
02:30 „Pasirodymas“.
03:30 „Mažieji genijai“.
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...
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Tamsioji banga.
00:45 „Paskutinis laivas“.
01:40 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
06.00 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas.
07.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva.
07.30 „Aiškiaregė”.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
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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.
16.20 Sportas.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
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“.

06:15 „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. Panevėžio „Lietkabelis“ - Vilniaus „Rytas“.
21:00 Amerikiečių snaiperis.
23:45 „Juodasis sąrašas“.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
01:45 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:50 „Atsarginis prezidentas“.

2022.04.12 d.
Antradienis
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 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva
Europoje.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva
Europoje.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika.
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 „Kulka Į Galvą“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Majų baikerių klubas“.
03:45 „Mažieji genijai“.
04:15 „Bulis“.
05:10 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
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 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Paskutinė kulka.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:20 Tamsioji banga.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 #NeSpaudai.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „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.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Pasvalio „Pieno žvaigždės“.
21:00 Nepaklūstantis įstatymui.
22:55 Amerikiečių snaiperis.
01:35 „Strėlė“.

2022.04.13 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
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 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa.
13:30 Gyvenk kaip galima švariau.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
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 Asmens sargybinis.
00:10 Komisaras Reksas.
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 Dizaino dokumentika.
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 PREMJERA „Meilės gijos“.
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“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Priverstas žudyti“.
00:25 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Majų baikerių klubas“.
03:35 „Mažieji genijai“.
04:05 „Bulis“.
05:05 „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 Žaibiškas kerštas.

00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 Paskutinė kulka.
03:10 „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 „Pėdsakas.“
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
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.
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laikykitės ten.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
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. Jonavos „CBet“ - Utenos „Uniclub Casino - Juventus“.
21:00 Gelbėjimo misija.
22:50 Nepaklūstantis įstatymui.
00:45 „Strėlė“.

2022.04.14 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 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.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:30 Panorama.
21:30 (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. Paslaugų
ir socialinis dizainas.

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 „Meilės gijos“.
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 „Žmogžudysčių atvirukai“.
00:15 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Majų baikerių klubas“.
03:25 „Mažieji genijai“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:05 „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 13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.
01:25 Žaibiškas kerštas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. VDU karta.
05:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu.
07.00 „Rysas Darbis Japoni-

joje”.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas.“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
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 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Oponentai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Oponentai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
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“ - Panevėžio „Lietkabelis“.
21:00 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus.
22:50 Gelbėjimo misija.
00:40 „Strėlė“.
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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
UAB „Leipmetalas“ siūlo darbą
vairuotojui – darbas su manipuliaroriumi
(kranu). Tel. 8 687 66440

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

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

UAB GOLINETA

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

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

Tel. 8 686 55692

Skandinaviško
kapitalo investuotojas
geriausiomis kainomis
superka miškus! Taip
pat superkami ir kitos
paskirties žemės
sklypai!
Tel. +37060986656

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

Šeimos pramogų parkas „O kas čia“ ir vėl
atveria Jums savo duris !!!
Atidarymo šventė jau balandžio 15 d. 16:00 val.

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

Jūsų lauks šventinis tortas, animatoriai,
burbulų tuneliai, balionų lankstymas,
žaidimai ir šokiai.

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
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

Bilieto kaina 7,00 Eur. Laukiame Jūsų visų !
PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

UAB TVARKA atlieka teritorijų
tvarkymo, želdynų ir gėlynų įrengimo
bei priežiūros darbus.

Tel. 8 698 55732

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

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887
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

Panoraminis restoranas
„Keturi vėjai“
veikia visomis savaitės dienomis.
Jūsų laukia atnaujintas meniu!
Adresas „Grand SPA Lietuva“, 8 aukštas
(V. Kudirkos g.45),
staliukų rezervacija tel.
+370 618 00966
Skaniausias laikas arčiau debesų!
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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
Miesto centre, Taikos g. parduoda
butą, yra balkonas, 53 kv. m, kaina – 67 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Lazdijų rajone, Šadžiūnų kaime
parduodamas mūrinis namas su
mansarda. 100 m iki artimiausio
vandens telkinio. Iki Druskininkų
– 15 km, kaina – 27 000 Eur. Tel.
8 698 48621
Druskininkų sav., sodų bendrijoje
„Dainava“ parduodamas namas
su mansarda, tinkamas gyventi
žiemą. Prijungtas miesto vandentiekis ir nuotekos. Yra garažas,
šiltnamis. Kaina – 53 000 Eur. Tel.
8 698 48621
Parduodamas 0, 21 ha namų valdos sklypas. Yra geodeziniai matavimai, netoli ežeras, pušynas.
Tel. 8 680 23134
Parduoda 5, 2 ha žemės prie
ežero, Alytaus raj., Daugų apylinkės, Budos kaimas, graži,
rami vietovė. Kaina derinama.
Tel. 8 610 11830
Parduodu sklypus Leipalingio
kaime. Žemės ūkio paskirtis.
Tel. +370 655 60000
Parduodamas 83, 3 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
Varėnos raj., Merkinės sen. parduodamas žemės paskirties sklypas (padaryta išvada) – 2, 34 ha.
Tel. 8 652 14894

Perka nekilnojamą turtą
Perka žemės ūkio paskirties
sklypą šalia Leipalingio. Tel.
+37069292108
Perka garažą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 616 16247
Perka žemės ūkio paskirties
žemę Didžiasalio kaime, aplink
Druskininkus arba Leipalingį. Tel.
8 602 72341

Perka mišką valymui, sausuolius,
išvartas, atsiskaitymas vietoje.
Tel. 8 639 79679
Perka žemę, mišką ar sodybą
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374
Perka vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės. Gerą
variantą siūlyti tel. 8 611 01110
Perka 1-2 kambarių butą miesto
centre. Tel. 8 621 37087
Perka garažą Druskininkuose,
tinka visos garažų bendrijos. Tel.
+370 699 43002
Ieškomas pirkti sodas šalia Druskininkų ir garažas Baltašiškėje.
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156
Nupirktų butą Druskininkų mieste, 1-4 kambarių. Gatvė nesvarbi.
Gali būti apleistas, be remonto.
Tel. 8 609 86656

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

Miškas, mediena, malkos

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

ninis 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

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

Parduoda nedidelį šaldytuvą, dvi
indų plovimo kriaukles (apvalią ir
keturkampę). Tel. 8 603 77192

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

Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų
gamybos), moteriškas 7 pavarų
dviratis (norvegiškas), žurnalinis
staliukas, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652

Parduoda malkas. Kokybiškos
pušies ir eglės malkos kaladėmis,
pageidaujamo ilgio ir skersmens,
atvežu į sutartą vietą. Kaina – 30
Eur už 1 metrą. Tel. 8 639 79679

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Parduodamas automobilis „Renault Scenic“: 2000 m., 1, 6 l
benzinas, rida – 130 000 km, sidabrinė spalva, ideali būklė. Motoroleris – 50 kub. cm, apynaujis,
iš Nyderlandų. Tel. 8 692 44465
„VW Passat“: 1995 m., 1,9 TDI,
sidabrinis, el. stoglangis, kablys,
radijas. Tel. 8 616 37622
Naudotos vasarinės padangos,
4 vnt. 195/65R15 po 12 Eur.
Tel. 8 674 25622
Parduoda dvi sumontuotas padangas (R13), vasarinės, 4 skylių.
Tel. 8 603 77192
Parduodamas „VW Multivan“ T4,
2, 5 TDI, 75 kW, iš Vokietijos,
geros būklės, kaina – 4400 Eur.
Tel. 8 623 46394
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506

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
Suaugusiųjų sauskelnės „SENA“
– įvairių dydžių. Tel. 8 639 58301
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis WC,
baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881

Išnuomojamas butas adresu
Neravų g. 39B, šalia „Eglės“
sanatorijos. Tel. 8 609 92844,
8 686 52342
Išnuomojamas garažas Neravuose. Tel. 8 616 23682

Dviratis 10-12 m. mergaitei, nedaug važinėtas. Prie dviračio
yra krepšelis. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 683 84970

Išnuomojamos patalpos grožio salone, Vilniaus al.10. Tel.
8 612 20142

Perka „Audi 80“, „Audi 90“,
„Audi 100“ ir kitus automobilius.
Tel. 8 677 27199

Perka auksines ar sidabrines monetas. Tel: 861531374

Išnuomoju dviejų kambarių butą
miesto centre, Antakalnio g.
Tel. 8 686 77358

Parduoda LCD televizorius: „Philips“ televizorių, 51 cm įstrižainė,
kaina – 35 Eur ir „Panasonic“ – 51
cm įstrižainė, kaina – 25 Eur. TV
priedėlis „VIDO“ – 10 Eur, TV sie-

Parduodama viena bičių šeima su
aviliu. Tel. 8 611 20107
Parduodu valytus: vasarinius
kviečius, traiškytus kviečius.
Tel. 8 616 11588
Avižos, daigumas patikrintas,
Veisiejų sen. Tel. 8 616 04451
Parduodamos
bičių
Tel. 8 687 98911

šeimos.

Prašo pagalbos dėl būsto
nuomos
Ukrainiečių šeima, pabėgusi nuo
karo, prašo pagalbos – nuo balandžio 19 d. apgyvendinti dvi
moteris su 3 vaikais (13 ir 9 metų
mergaites ir 3 m. berniuką). Olga,
tel. +37067668133

Rasta

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

Ieško darbo

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

Parduodamos sauskelnės-kelnaitės „Tena“, M dydis. Kėdė-WC.
Tel. 8 655 16035

šeimas.

Reikalinga

Perka traktorių, gali būti su gedimu, taip pat domina padargai, gali
būti sugedę. Tel. 8 622 17800

Šiltnamis – 8 m ilgio ir 3 m pločio.
Tel. 8 698 14209

Parduoda
bičių
Tel. 8 646 88970

avižų-virulonais.

Dujinė
viryklė,
viengulė
lova, veidrodis (60 x 90 cm).
Tel. 8 600 38695

Perka įvairius daiktus

Skalbimo mašina, dujinė viryklė,
sofa-lova, trijų durų spinta be antresolių, auto bagažinė, nebrangūs įvairūs dviračiai, pianinas
„Petrov“. Tel. 8 674 28850

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

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

Perka transporto
priemones ir jų dalis

Parduoda įvairius daiktus

Parduoda triušius. Tel. 8 611
45735

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

Moteris ieško darbo prižiūrėti senolius, padėti buityje. Turi patirties. Tel. 8 644 84291
Gali prižiūrėti vienišus senolius.
Tel. 8 651 11713

Kita

Nuoma
Išnuomojami butai: Neravų g.,
1 kambarys, 20 kv. m ir 2 kambariai, 33 kv. m, Neravų g.
Tel. 8 609 28835

Avižos ir lubinai. Tel. 8 672 49828

Parduodama žemės ūkio
produkcija

Mezga patogias vyriškas ir moteriškas šlepetes. Tel. 8 651 11713

Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar
vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės.
Gerą variantą siūlyti tel. 8 611 01110
Šiltnamių g. rastas išmestas ar pasiklydęs juodai baltas
katinėlis, meilus, žaismingas, naminis, laukia savo šeimininkų.
Tel. +37062744956
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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Druskininkų turizmo
galimybės vėl pristatytos
Izraelyje

Izraelyje surengtoje Tarptautinėje turizmo parodoje IMTM buvo pristatytos ir Druskininkų turizmo galimybės/Druskininkų TVIC archyvo nuotraukos

Leidėjas – VŠĮ „Kantri media“
M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Pirmą kartą po dvejų metų
pertraukos, kai pasaulį buvo
apėmusi pandemija, Izraelyje, Tel Avivo parodų rūmuose
EXPO kovo 29-30 dienomis
surengta Tarptautinė turizmo paroda IMTM. Renginys
pritraukė rekordinį dalyvių
skaičių – sulaukta net 700
dalyvių, buvo galima apžiūrėti 80 stendų iš daugiau nei
40 šalių. Parodoje apsilankė
apie 30 ambasadorių iš viso
pasaulio. Tarp šių metų parodoje dalyvavusių delegacijų buvo ir Lietuvos atstovai.
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro (TVIC) darbuotoja Inga Urbanavičienė bei
miesto verslo atstovai kartu su
kolegomis iš Palangos, Birštono ir Kauno informacijų centrų bendrame „Keliauk Lietuvoje“ parodos stende Izraelio
ir kitoms tikslinėms atvykstamojo turizmo rinkoms pristatė
Lietuvos turizmo galimybes.
Lietuvos stendo atidarymo ce-

remonijoje dalyvavo Lietuvos
Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos delegacija
kartu su ministre Aušrine Armonaite. Parodos metu buvo
jaučiamas didelis susidomėjimas galimybe atvykti į Druskininkų kurortą, jį pažinti ir čia
pailsėti. Dalis parodos dalyvių
buvo girdėję apie mūsų miestą arba jame lankęsi, jie džiaugėsi, kad vėl galima laisviau
keliauti ir žadėjo atvykti į Druskininkus.
Kovo 27 d. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ ir LR Ambasada Izraelyje surengė verslo misiją, kurios
metu buvo pristatyti pagrindiniai Lietuvos turizmo produktai
– miestai ir kurortai, sveikatinimo ir sveikatingumo galimybės, gamtinės bei šeimų kelionės. Taip pat organizuota B2B
kontaktų mugė su Izraelio turizmo industrijos atstovais.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija
neatsako. Perspausdinti bet kokią
informaciją galima, tik gavus „Mano
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

Druskininkų TVIC
informacija

