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Druskininkai vėl stebins pavasario švenčių
vaizdiniais: nuo naktį švytinčių margučių iki
žvaigždžių jūros narcizų laukuose
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medicininių priemonių
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Šįmet įspūdingu reginiu bus galima grožėtis visą savaitę – spalvingais margučių raštais pražydusios Šv. Velykos Druskininkuose nuties kelią į narcizų auksu nuspalvintus Vijūnėlės laukus/
Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Ar matėte, kaip tradicinis Velykų margutis atgyja ir tamsią
naktį nušvinta, pražysdamas
skaisčiomis pavasario spalvomis? Jau šį savaitgalį tokiu velykiniu stebuklu, sukurtu žinomų menininkų, kviečia
grožėtis Druskininkai. Pačiame kurorto centre, Gydyklų
parke, po atviru dangumi jau
įrenginėjama Velykų galerija,
kurios pagrindinis akcentas
– septyni milžiniško dydžio,
dekoruoti neįprasta technika ir netikėtais ornamentais
margučiai.
Beje, šįmet įspūdingu reginiu
bus galima grožėtis visą savaitę, nes spalvingais margučių
raštais pražydusios Šv. Velykos Druskininkuose nuties kelią į narcizų auksu nuspalvintus
Vijūnėlės laukus, kurie, tikimasi, pražys atšilusį Atvelykio savaitgalį.
„Pastaraisiais metais dėl visiems žinomų priežasčių ieškojome netradicinių sprendimų,
kaip sunkiu laikotarpiu palaikyti
žmonėms dvasią, kurti pozityvią
ir gerą atmosferą, išlaikyti gerąsias kurorto kultūrines tradicijas, – sako Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas. – Tos
pamokos mums atnešė didelės
naudos, suburta kultūros rengi-

nių organizatorių komanda įgyvendino išties neįtikėtinus projektus, kurie saugiu formatu
pakvietė žmones patirti nepamirštamų įspūdžių. Kita vertus,
Druskininkų kurortas, garsėjantis tuo, kad sveikatinimo ir kitos
paslaugos teikiamos visus metus, o ne sezoniškai, gyvas tapo
ne tik dieną, bet ir naktį.“
Pasak Druskininkų savivaldybės Turizmo, komunikacijos ir
kultūros skyriaus vedėjos Vaivos Žagunienės, šįmet nuspręsta apjungti du ryškiausius pavasario renginius į vieną: „Velykų
ir Narcizų žydėjimo šventes skiria vos savaitė, tad tai – puiki
proga ne tik pasirūpinti trumpomis atostogomis ir atgaiva kūnui, bet ir pasigrožėti dviem išskirtiniais reginiais ir praturtinti
potyrius. Taigi kviečiame rezervuotis viešbučius, procedūras ir
pasinerti į pavasarinio kurorto
malonumus. Juolab, kad savaitė sutampa su moksleivių atostogomis, o kurorte rasite daugybę pramogų visai šeimai ir
savaitgaliais, ir kitomis dienomis“.
Žydinčios Velykos Druskininkuose
Velykų kelionę Druskininkuose verta pradėti nuo pasivaikš-

čiojimo po Gydyklų parką prie
Muzikinio fontano. Tiesa, fontanas lankytojų dar nedžiugins
– vykdomi atnaujinimo darbai,
bet vasarą jis pasitiks atsinaujinęs, dar dinamiškesnis, pasipildęs ypatingu šviesų žaismu ir
rūko debesimis, taps tikra atgaiva karštomis vasaros dienomis.
Vaikštinėdami po besiskleidžiančias parko erdves, atrasite smagias, spalvingas, žaismingas bendruomenių sukurtas
velykines dekoracijas. Čia pat
rasite ir spalvingų lovelių margučių ridenimui. Parungtyniaukite su šeimos nariais, juk tą,
kuriam pavyks margutį nuridenti toliausiai, sėkmė lydės visus
metus, o tas, kuris surinks daugiausia margučių, visus metus
bus linksmas ir laimingas. Jei
neatsinešite savo margučių –
nieko tokio, šalia lovelių rasite
medinių kiaušinių, kuriuos taip
pat labai smagu ridenti!
Kurorte vaikščiojančius ir pramogaujančius žmones netikėtai užklups muzikos garsai,
kurie šildys jaukiomis melodijomis ir kurs šventinę nuotaiką.
Džiaugtis pavasariu kvies smagūs, nuotaikingi ir išdykę Mimų
teatro velykiniai zuikiai, kurie
krės pokštus, kvies žaisti, šokti ir mielai pozuos jūsų nuotrau-

koms.
O kaip galima praleisti Žydinčių Velykų orientacines varžybas? Registruokite komandą,
gaukite užduotis ir sekmadienį, išsilukštenę iš lovos, išridenkite šeimą į velykinį Druskininkų miestą. Laukia nepamirštami
nuotykiai!
nukelta į 5

psl.

K. Andrulionis: „Tik
sėdėdamas namuose
ir nieko neveikdamas,
savęs niekur
nerealizuosi“

7 psl.
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Informacija dėl kompensacijos už būsto suteikimą nuo karo
bėgantiems ukrainiečiams
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija balandžio 5 d. patvirtino
Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl
Rusijos Federacijos karinių
veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas)
ir jau priimami prašymai dėl
kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl
Rusijos Federacijos karinių
veiksmų Ukrainoje, apgyvendinusiems Ukrainos karo pabėgėlius.
Prašymai gali būti teikiami:
- raštu, asmeniškai atvykus į
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrių (Vasario 16-tosios g. 7,
Druskininkai).
Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami asmeniškai, atvykus
į savivaldybės administraciją,
padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai
grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiamas asmens tapatybę
patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė
arba leidimas gyventi Lietuvos
Respublikoje).
Savivaldybės
administracija, įsitikinusi tiesiogiai savivaldybės administracijai prašymą teikiančio asmens
tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį
pateikusiam asmeniui, asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma.
atsiųsti
pašto
siun-

ta arba elektroniniu paštu
info@druskininkai.lt
- per kurjerį arba atstovą, kurio
teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus,
patvirtintu įgaliojimu.
Jeigu prašymas ir dokumentai
teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie
prašymo turi būti pridedamos
visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito
subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, išskyrus šiame Aprašo
punkte nustatytus atvejus, kai
asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija neteikiama.
Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu,
prašymas turi būti pasirašytas
kvalifikuotu elektroniniu parašu,
atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) Nr. 910/2014
dėl elektroninės atpažinties ir
elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus
rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus
kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o
prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 313) 55 744.
Informaciją apie tai, kokius dokumentus reikia pateikti ir visas reikalingas prašymų formas
galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto tinklapyje
www.druskininkusavivaldybe.lt

Informacija gyventojams, gaunantiems
ES paramą
Nuo š. m. balandžio 19 d. iki balandžio 26 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š.
m. kovo 15 d.
Druskininkų gyventojams parama bus dalinama Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos
namuose.
Parama dalijama:
• Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – š. m. balandžio 20,21,25
d. 17.00-19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. balandžio 19,26 d.
17.00-18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. balandžio 22 d. 16.3018.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543
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Vykdomi lenkto tiltelio
remonto darbai – šiuo metu
vaikščioti tiltu negalima
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Druskininkai Ukrainoje įsikūrusiam labdaros fondui
perdavė du automobilius ir medicininių priemonių

Druskininkų savivaldybė šią savaitę į Ukrainą išsiuntė du automobilius, kuriais iki šiol naudojosi kurorto poliklinika/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Dėl šiuo metu vykdomų remonto darbų negalima vaikščioti per Nemuno ir Ratnyčios upių
santakoje esantį lenktą tiltelį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad dėl šiuo metu vykdomų remonto darbų negalima vaikščioti per Nemuno ir Ratnyčios upių santakoje esantį lenktą tiltelį. Planuojama, kad darbai bus baigti gegužės viduryje.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Druskininkų savivaldybė šią
savaitę į Ukrainą išsiuntė du automobilius, kuriais iki šiol naudojosi kurorto poliklinika. Savivaldybė šią paramą perduos,
bendradarbiaudama su Lietuvos ir Ukrainos labdaros fondu „SUPPORT“. Šis fondas įsikūręs Odesoje ir teikia paramą
Ukrainoje.
„Antrą mėnesį Ukrainoje besitę-

siančio karo vaizdai kasdien šokiruoja vis labiau. Todėl labai svarbi
tampa ne tik karinė, bet ir humanitarinė, medicininė pagalba. Šie automobiliai mums – rezerviniai, bet
Ukrainai jie yra gyvybiškai svarbūs.
Kartu su automobiliais ukrainiečiams perduosime ir pagalbos suteikimui būtinų priemonių – neštuvus, įtvarus, turniketus, deguonies
aparatą, deguonies kaukes, nude-

giminius tvarsčius ir kita. Sąrašą
sudaro daugiau kaip 6 000 medicininių priemonių ir medikamentų,
kuriuos surinkome iš mūsų poliklinikos ir ligoninės turimo priemonių
rezervo. Tikimės, kad ši mūsų parama padės greičiau suteikti medicininę pagalbą, o galbūt – ir išgelbėti žmonių gyvybes“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Padėkite išsaugoti gerą maistą!
Pernai labdaros organizacija „Maisto bankas“ nuo išmetimo išgelbėjo net 6044 tonas gero
maisto. Šis maistas virto 12 milijonų porcijų, kurios buvo perduotos Lietuvos nepasiturintiems.
Kiekviename maisto sektoriuje visuomet atlieka maisto, kuris dėl įvairių priežasčių nėra parduodamas ar sunaudojamas. Dažnai tai prie galiojimo pabaigos artėjantys maisto produktai,
per daug prinokę vaisiai ir daržovės, maistas su ženklinimo klaidomis ant pakuočių, netinkamos formos maisto produktai ir pan. „Maisto banko“ savanoriai – maisto gelbėtojai. Jie kiekvieną dieną iš prekybos tinklų, gamintojų ar ūkininkų surenka atlikusį, tačiau dar vartojimui
tinkamą maistą tam, kad jis nebūtų išmetamas. Sandėliuose savanoriai įvertina esamą situaciją: maistą rūšiuoja, peržiūri produktų galiojimo datas, išskirsto jį tiesiogiai stokojantiems ir
500 kitų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių visoje Lietuvoje. Taip geras maistas, kuris
galėjo būti išmestas, pasiekia labiausiai stokojančius. Savanorių dėka jis iš pertekliaus nukeliauja ten, kur yra nepriteklius.
Išgelbėtu maistu dabar gelbėja ne tik Lietuvos žmones, bet ir nuo karo bėgančius Ukrainos
žmones bei karius ir civilius, likusius Ukrainoje.
Padėti savanoriams – maisto gelbėtojams ir patys tapti gelbėtojais galite ir jūs! Tereikia deklaruojant pajamas skirti 1,2 proc. GPM „Maisto bankui“! Jums tai nieko nekainuos, tačiau padės gelbėti maistą ir pagelbėti maistu stokojantiems. Daugiau informacijos www.maistobankas.lt/gpm/

Su Šventomis Velykomis!
Vilties, tvirtybės ir tikėjimo.
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Zenonas Streikus

Vasaros metu kviečiame
dirbti restorane „Elingas“:
- padavėjus,
- virėjus,
- barmenus,
- ledų pardavėjus.
CV siųskite el. p.
arturas@sicilia.lt
arba skambinkite
tel. 8 658 52420
Šaukiamas visuotinis ataskaitinis-rinkiminis sodų bendrijos „Raigardas“
narių susirinkimas
Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. balandžio mėn. 29 d. 19.00 val.
Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia – nuo 18.30 val.
Visuotinio susirinkimo vieta – prie sandėlio, Raigardo g. 4, Druskininkai

Druskininkų gydykla prie kolektyvo kviečia prisijungti
slaugytojo padėjėją.
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu
slauga@gydykla.lt arba vadyba@gydykla.lt
Daugiau informacijos tel. +370 687 98 008.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
3. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai
4. Sodų bendrijos valdybos nario rinkimai
5. Sodų bendrijos valdybos pirmininko rinkimai
6. Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. ir revizijos komisijos išvadų tvirtinimas
7. Sodų bendrijos veiklos metinė ataskaita ir tvirtinimas
8. Tikslinių įnašų, bendrijos nario mokesčio, atlyginimų, kaupiamųjų lėšų ir kitų
įmokų tvirtinimas
9. Metinis 2022 m. ir ilgalaikis atnaujinimo planas bei jo tvirtinimas
10. Sodų bendrijos ūkinis ir finansinis planas 2022 m. bei jo tvirtinimas
11. Bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas
12. Vandens laistymo grafiko tvirtinimas
13. Kiti klausimai
Kilus klausimams ar pasiūlymams, rašykite el. paštu sbraigardas@gmail.
com arba prisijunkite prie „Facebook“ grupės „SB „Raigardas“-Druskininkai“.
Norėdami susipažinti su darbotvarkės medžiaga, kreipkitės el. p.
sbraigardas@gmail.com arba į sodų bendrijos valdybos narius.
Neįvykus susirinkimui (nesusirinkus kvorumui dėl sprendimų priėmimo),
pakartotinis visuotinis sodų bendrijos „Raigardas“ narių susirinkimas bus
šaukiamas 2022 gegužės 14 d. (šeštadienį) 11.00 val. toje pačioje vietoje – prie
sandėlio (Raigardo g. 4, Druskininkai) pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo organizatorius – Sodų bendrijos „Raigardas“ valdyba

Sodų bendrijos „Smiltelė“ narių dėmesiui!
Balandžio 23 d. 10 val. Jaskonių-Naujasodės bendruomenės
namuose šaukiamas visuotinis bendrijos narių ataskaitinis
susirinkimas. Nesurinkus kvorumo, pakartotinis susirinkimas
vyks gegužės 7 d.

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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Druskininkai vėl stebins pavasario švenčių vaizdiniais: nuo naktį
švytinčių margučių iki žvaigždžių jūros narcizų laukuose
Atkelta iš 1 psl.

Šventės dalyvių dėmesį prikaustys saulėje spindintys veidrodiniai personažai, o Velykų galerijoje bus eksponuojami milžiniško dydžio margučiai, menininkų nuspalvinti magiškais simboliais, sujungiančiais tradiciją ir šiuolaikinį meną/Organizatorių nuotraukos

Velykų galerijos prasmės ir
paslaptys
Įspūdingiausias reginys laukia parko promenadoje – Velykų galerijoje bus eksponuojami milžiniško dydžio margučiai,
menininkų nuspalvinti magiškais
simboliais, sujungiančiais tradiciją ir šiuolaikinį meną. Margučiai ne bet kokie – 2 metrų aukščio ir 1,5 metro pločio. Bet esmė
ne dydis – atėję dieną, galėsi-

te grožėtis spalvotais raštais, ornamentais, netikėtais piešiniais ir
bandyti atrasti jų prasmę, o, užklydę naktį, pamatysite, kaip jie
tamsoje keičia savo išvaizdą, ima
slaptingai švytėti ir kitaip atskleidžia savo paslaptis.
Įgyvendinti šį smagų ir spalvotą pavasario projektą ėmėsi druskininkietis menininkas Gabrielis
Žvirblis, į pagalbą pakvietęs keturis savo kūryba jau seniai šalies

ribas peržengusius menininkus
– EglęTamulytę, Antaną Dubrą,
Pijų Šematulskį ir Timotiejų Norvilą. Plataus profilio menininkai
savo meninius gebėjimus šįkart
demonstruoja nauju ir neįprastu
formatu – gatvės meno technika
kuria siužetus ir vaizdinius ne ant
įprastų plokštumų, bet ant netradicinės – kiaušinio – formos, neturinčios pradžios nei pabaigos.
„Gatvės menas visada turi maišto, laisvės ir, žinoma, romantikos bruožų“, – sako Gabrielis,
akcentuodamas šio meno trapumą ir trumpaamžiškumą. Jo paties stilių formuoja noras įsijausti
į akimirką – gatvės kultūra, kokybiška muzika, filmas, pasivažinėjimas riedlente, kitos paprastos
kasdienybės detalės – tai duoda
impulsą kūrybai ir įgauna pavidalą kūrinyje. „Žaviuosi intelektualiu paprastumu, spalvomis ir formomis, bet viskas vis tiek turi buti
„funky“. O kokias mintis ir emocijas sukelia mano darbai – tai jau
kiekvieno asmeninė kelionė šioj
planetoj“, – šypsosi Gabrielis, atsakydamas į klausimą, kas vaizduojama jo margučiuose. Velykų
galerijoje bus galima apžiūrėti tris
šio menininko sukurtus darbus.
T. Norvila, arba Morfai, yra vienas pirmųjų gatvės menininkų
Lietuvoje. Šiandien jis – plataus
profilio menininkas, neapsiribojantis viena medija ir technika,
savo kūryboje paliečiantis įvairias, dažnai bendražmogiškas temas. Morfai kūrinių galima rasti
Danijoje, Olandijoje, Airijoje, Ispanijoje. Druskininkuose pirmą kartą matysime šio menininko kūrinį,
atliktą dažų nubėgimo technika,
paties autoriaus pavadintą „Mister Dirps“.
Multimenininkas vilnietis A. Dubra, dar žinomas Stryts pseudonimu, sako, kad gatvės kultūra
yra neatsiejama jo kūrybos dalis. Menininkas taip pat kuria tapybos darbus, mažosios plastikos objektus, iliustruoja knygas,
kuria plakatus, video ir animaciją,
kuria scenografiją spektakliams,
yra apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“. Iš pirmo žvilgsnio
šokiruojančiais simboliais numarginęs kiaušinį, menininkas teigia,
kad šiuolaikiškus simbolius kiekvienas galime interpretuoti savaip. „Mane visada vilioja mistika,
magiški, makabriški ir gal net velniški dalykai, kuriuose yra daug
eskeipizmo, humoro, pasižiūrėjimo į realybę kitu kampu“, – sako
menininkas.
E. Tamulytė, žinoma kūrybiniu
pseudonimu Aglaja Ray, aktyviai kuria Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje – ji yra pristačiusi per
60 personalinių ir grupinių parodų bei performansų Lietuvoje,
Vokietijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Serbijoje, Kolumbijoje,
JAV ir kitur. Kūrybinę veiklą apima tapybos, grafikos darbų, video
meno, performansų kūrimas. Menas ir kūryba menininkei nėra tik
profesinis įrankis, o daugiau tam
tikras gyvenimo būdas, kuris gali
būti įvardijamas kaip vizualinė filosofija.
„Svarbu išlikti lankstiems. Kad
išliktume kūrybingi. Kad galėtume juoktis. Mano piešinyje rasi-

ŠV. VELYKŲ SAVAITGALIS – BALANDŽIO 15-18 D.
Vieta: Gydyklų parkas
Velykų galerija ir margučių ridenimo pramogos
Balandžio 17, 18 d. 15 val.
Žaidimai ir pramogos su Mimų teatro artistais
Balandžio 17 d. 10-17 val.
Žydinčių Velykų orientacinės.
Registracija bit.ly/velyku-orientacines
te abstrakčių pasakojimų, jums
irgi palieku šiek tiek erdvės kurti savo interpretacijas, – kūrinio
prasmę sufleruoja Eglė, ypatingą vertę darbe suteikdama mažutėliam apskritimui, laikomam tarp
pirštų. – Tai garstyčių sėkla. Jei
turite tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, pasakysite kalnui – ir jis pajudės. Garstyčios sėkla išgelbėjo
mano sielą.“
Dar vieną margutį numargino
alytiškis menininkas P. Šematulskis, darbus pasirašantis pseudonimu Duona, garsėjantis savo
spalvotais piešiniais ant gimtojo
miesto pastatų sienų. Jo nutapyti
darbai kalba patys už save, o štai
ką pasakoja Pijaus velykinis margutis, atspėkite patys.
Beje, prie visų autorinių margučių rasite lenteles, kuriose bus nurodytas darbo autorius, darbo aprašymas ir QR kodas, nuvesiantis
į menininko darbų galeriją. Vieni –
dekoratyvūs, kiti – labai prasmingi, bet tikrai matomi ir skatinantys
ne praeiti nuleidus galvą, o nusišypsoti, nustebti ar supykti, kitaip
tariant, išnirti iš rutinos ir nors akimirką persikelti į kitą pasaulį – tokių velykinių margučių galerija.
Žemėje pražydę žvaigždynai
Žydinčios Velykos tęsis visą savaitę iki pat gražiausio pavasario
laikotarpio Druskininkuose: paskutinėmis balandžio savaitėmis
nuostabusis Vijūnėlės parkas nusidažo sodriu pražydusių narcizų
geltoniu – čia jų pražysta daugiau
kaip pusė milijono! Jei pavasaris
nepagailės šilumos, galbūt spės
pražysti ir rausvažiedės sakuros. Rodos, nieko daugiau ir nebereikia – šilta ir kvepianti aplinka
kviečia tiesiog vaikščioti, grožėtis
ir praleisti dar vieną puikų pavasario savaitgalį.
Žinoma, čia lauks ir daugiau
pramogų: penktadienio vakarą
Pramogų aikštėje šventės pradžią paskelbs pop-klasikos grupė „el Fuego“: trys jauni dainininkai kviečia visus į koncertą̨ , kurio
programa – lyg gerai išlaikyto
itališko vyno taurė, kupina brandaus aromato, spalvų ir emocijų.
Vidurdienį parke saulėje spindintys veidrodiniai personažai,
aukštaūgiai kojūkininkai ir pavėjui lekiantys spalvoti muilo burbulai dovanos linksmas akimirkas.
O kur dar 19 amžiaus ponų klegesys, pavasario piknikas bundančioje kurorto gamtoje, ekskursijos
su žaviomis gidėmis ir nepaprastais pasakojimais!
Na, o sutemus Druskininkai ir vėl
ruošiasi stebinti: du vakarus (balandžio 22 ir 23 d.) žydinčių narcizų lauke, nusileidus sutemoms,
apie 21 valandą, įsižiebs meninės
šviesų instaliacijos ir kurs vaizdinį, lyg žvaigždėtas dangus nusileido ant žemės.
„Praėjusiais
metais
sulau-

kę daugybės teigiamų atsiliepimų, šįmet nusprendėme praplėsti apšviestas parko erdves,
pasitelkiant neribotas skaitmeninio meno galimybes, lazerius ir
kitas priemones, leidžiančias sukurti išties fantastiškus vaizdus“,
– sako Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė.
Visas parkas nuo Druskonio
ežero iki pat Vijūnėlės tvenkinio,
baltasis tiltelis ir miškas bus sujungti į vientisą vizualią erdvę, kurioje pojūčius sustiprins sklindantys ambientinės muzikos garsai.
Tad, jei trokštate stipresnių įspūdžių, būtinai apsilankykite narcizų
lauke naktį: iki pat pirmos valandos parke atsivers stulbinantys
nakties lobynai. Nuodėmė praleisti tokią progą! Tik nepamirškite, kad sekmadienio naktį šio grožio jau nebepamatysite.
Ir, žinoma, būtinai užsukite į Vilniaus alėjoje klegančią mugę!
Stirtos šviežutėlių pyragų, meduolių, šimtalapių, šalta gira, šviežiai išrūkyta pajūrio žuvis, ūkininko lašinukai ir skilandžiai – net
seilė nutįs nuo kvapų. Jei esate
sveikos gyvensenos šalininkas,
galėsite uostyti kvapniuosius aliejus, ragauti aliejų iš ąžuolo bačkutės. Čia apsirengsite, pasipuošite, apsiausite, papuošite vaikus,
namus ir sodybas – tuo rūpinasi
tautodailininkai, amatininkai ir kiti
auksarankiai.
Tad giliai įkvėpkite gaivaus kurorto oro, išskleiskite savo emocijas ir šviesiai nusiteikę apglėbkite
atėjusį pavasarį. Druskininkuose

prasideda gėlėtas ir žalias gyvenimo etapas!

Parengė Ramunė
Tarandė, DKC reklamos ir
komunikacijos vyriausioji
specialistė
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Koordinatorės paslauga Druskininkų poliklinikoje
įgauna pagreitį
Druskininkų PSPC plečia
savo paslaugų spektrą ir siūlo naujas paslaugas. Poliklinikoje jau ne pirmą mėnesį
dirba koordinatorė Rasa Legavičiūtė-Dovidonė, kuri telefonu skambina pacientams
ir detaliai informuoja apie
jiems priklausančią prevencinę programą ir operatyviai
užregistruoja pasitikrinimui
– nurodo tikslų laiką, vietą
bei kitą aktualią informaciją.
Koordinatorė gali paskambinti bet kuriam nurodyto
amžiaus pacientui, priminti
ir paraginti, kad atvyktų pasitikrinti pagal jiems priklausančią nemokamą prevencinę programą.

Koordinatorė R. Legavičiūtė-Dovidonė siunčia SMS žinutes su priminimu ir raginimu atvykti pasitikrinti pagal jiems priklausančią prevencinę programą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų PSPC naujovė:
koordinatorė siunčia SMS žinutes su priminimu ir raginimu
atvykti pasitikrinti pagal jiems
priklausančią prevencinę programą!
Jei gavote šią žinutę, prašome
pacientų susisiekti su koordinatore telefonu 8 659 26366, kuri
operatyviai užregistruos pasitikrinimui.
Apie tai, kaip sekasi bendrauti su pacientais, kokios
jų reakcijos, sulaukus žinučių, pasakoja koordinatorė R. Legavičiūtė-Dovidonė:
„Su pacientais tenka bendrauti labai įvairiais klausimais, todėl šis darbas tikrai nenuobodus. Išmokti kažką nauja tenka
kiekvieną dieną. Apie siūlomas
prevencines programas galiu
pasakyti tiek, kad rūpestis žmonėmis visada nudžiugina pacientus. Paskambinus žmogui,
reakcijų, žinoma, būna įvairių,
bet galiausiai prieiname prie
bendros nuomonės, kad rūpintis sveikata reikia. Smagu, kad
skeptiškų reakcijų būna labai
labai retai. Paskambinusi, dažniausiai iškart paskiriu vizito
datą ir laiką.
Darbas Druskininkų PSPC su

prevencinėmis programomis ir
kita veikla nors ir nėra lengva,
bet man labai patinka, nes galiu padėti žmonėms. Bendraudama su žmonėmis, pajuntu
jų nuoširdumą, geranoriškumą.
Dar kartą norėčiau pakviesti
žmones pačius aktyviau domėtis ir registruotis dėl prevencinių
programų, nes sunku fiziškai visus pakviesti.Visi suprantame,
kaip svarbu yra nedelsti, todėl
visus Druskininkų PSPC pacientus labai kviečiu registruotis“.
Druskininkų PSPC vykdomos šios valstybės finansuojamos prevencinės programos, leidžiančios laiku
pasitikrinti ir išvengti onkologinių bei širdies ir kraujagyslių susirgimų:
• Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa 25-59
metų (imtinai) moterims –
vieną kartą per 3 m. tikrinamos moterys nuo 25-34 metų
(imtinai), vieną kartą per 5 m.
tikrinamos moterys nuo 3559 metų (imtinai);
• Krūties vėžio prevencinė
programa 50-69 metų (imtinai) moterims – vieną kartą
per 2 metus;
• Širdies ir kraujagyslių ligų
prevencinė programa 40-54
(imtinai) metų vyrams ir 5064 metų (imtinai) moterims
– vieną kartą per 1 metus;
• Prostatos vėžio prevencinė programa vyrams nuo
50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės
liaukos vėžiu;
• Storosios žarnos vėžio prevencinė programa 50-74
metų (imtinai) pacientams
– vieną kartą per 2 metus.
Pagal Druskininkų PSPC
informaciją parengė
Laimutis Genys

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

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

Tel. 8 698 55732
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K. Andrulionis: „Tik sėdėdamas namuose ir nieko neveikdamas,
savęs niekur nerealizuosi“
kalbos mokytoja paprašė įamžinti gamtos meilės ženklus. Ši
tema mane pastūmėjo nerti į
fotografiją dar giliau. Tuo metu
nieko nežinojau apie patį fotografavimą, neturėjau geros įrangos, viską fotografuodavau telefonu. Vis dėlto nugalėjo didelis
noras tobulėti ir svajonė kada
nors rankose laikyti profesionalų fotoaparatą.
Taigi pradėjau dalyvauti įvairiuose savivaldybės organizuojamuose fotografijų konkursuose. Vėliau močiutė padovanojo
skaitmeninį fotoaparatą, kuriuo
užfiksuodavau dar gražesnius
vaizdus. Ir tada jau nebūdavo
dienos, kad kažko nenufotografuočiau...

Kristupas visada įsitraukia į visuomenines veiklas – filmuoja, fotografuoja, montuoja vaizdo įrašus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Austėja Kleponytė
Druskininkų miestas yra
turtingas veiklaus jaunimo,
čia jaunuoliai gali drąsiai kurti, tobulėti ir savo svajones
paversti realybe. Vienas iš
tokių – nuostabiame kurorte
užaugęs drąsus, iniciatyvus
ir smalsus septyniolikmetis

Kristupas Andrulionis. Draugai sako, kad Kristupas – komunikabilus, gerą energiją
skleidžiantis, nuolat besišypsantis vaikinas. Sulaukęs
kvietimo, jis visada įsitraukia
į visuomenines veiklas – filmuoja, fotografuoja, montuoja vaizdo įrašus. Apie savo
pomėgius bei patirtis Kris-

tupas papasakojo ir „Mano
Druskininkai“ skaitytojams.
– Kristupai, žinau, kad dabar didžiąją Tavo kasdienybės dalį užima fotografija.
Kada ja susidomėjai?
– Fotografija rimčiau domėtis pradėjau, besimokydamas
aštuntoje klasėje. Tada lietuvių

K. Andrulionis atsakingas už tiesiogines Druskininkų bažnyčios mišių transliacijas, fotografuoja ir filmuoja ten organizuojamus renginius/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Kristupas labiausiai mėgsta fotografuoti Druskininkuose esančius objektus/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Kodėl būtent šis hobis
Tave taip sužavėjo?
– Kai pradėjau fotografuoti, susipažinau su naujais žmonėmis,
kurie ilgainiui tapo mano draugais. Be to, šis pomėgis man
leidžia užfiksuoti gražius žmonių gyvenimo momentus. Įdomu pamatyti, kokios žmonių istorijos slepiasi už nuotraukų
– juk fotografuodamas visa laiką būnu kartu su jais, stebiu jų
nuotaikas. Man atrodo, kad, užsiimdamas šia veikla, darau
gera kitiems, o kartu įprasminu
ir savo laisvalaikį, pradedu geriau pažinti save, pasikraunu
malonių emocijų, tobulėju.
– Ką fotografuoti mėgsti labiausiai ir kodėl?
– Labiausiai mėgstu fotografuoti Druskininkuose esančius
objektus: bažnyčią, muzikinį
fontaną ir panašius. Be to, fotografuoju ir renginius, kuriuose
įamžinu ypatingas žmonių gyvenimo akimirkas – jų nesinori pamiršti. Vos viena tokia nuotrauka ateityje žmogui gali priminti
ne tik patį įvykį ar jo detalę, bet
ir leisti nors trumpam susigrąžinti tuo metu patirtas emocijas,
akimirkos stebuklą.
– Matau, kad fotografija –
neatsiejama Tavo gyvenimo
dalis. Ar ir savo ateitį žadi
sieti su šiuo pomėgiu? O gal
turi kitokių siekių?
– Fotografavimas yra tik dalis mano kasdienybės. Nežinau,
kokia linkme pasisuks mano gyvenimas, bet esu tikras, jog šis
hobis visada išliks mano širdyje. Norėčiau savo ateitį susieti
su informacinėmis technologijomis, programavimu.
Šiose srityse save realizuoju
jau dabar. Trečius metus Druskininkų bažnyčioje užsiimu veiklomis, susijusiomis su informacinėmis technologijomis: esu
atsakingas už tiesiogines bažnyčios mišių transliacijas, administruoju bažnyčios interneto
svetainę ir „Facebook“ paskyrą, paruošiu įrangą Druskininkų
parapijos Šv. Augustino religijos
studijų centro paskaitoms. Žinoma, fotografuoju ir bažnyčioje
organizuojamus renginius, kitas
veiklas, filmuoju, montuoju vaizdo įrašus. Šios veiklos man labai patinka, jos padeda tobulėti.

– Sakoma, kad svajonės pildosi. Pafantazuok, kaip save
įsivaizduoji po dešimties
metų?
– Po dešimties metų įsivaizduoju save kuriantį pažintines programas, padėsiančias į
Druskininkus atvykusiems svečiams geriau pažinti kurortą.
– Artimieji ir draugai žino,
kad fotografija – ne vienintelis Tavo hobis. Apie kitą
mėgstamą užsiėmimą – veiklas Druskininkų bažnyčioje – jau užsiminei ir interviu
metu. Ką dar veiki laisvalaikiu?
– Prieš keletą metų mama paskatino mane pakviesti kleboną Vaidą Vaišvilą į „Facebook“ draugus. Jis mane priėmė,
o paskui pakvietė patarnauti
bažnyčioje. Pirmą kartą atėjęs
į bažnyčią patarnauti mišiose,
visiškai nežinojau, kaip tai daryti. Tačiau klebonas mane padrąsino ir nuramino. Taip ir įsitraukiau į patarnautojų gretas.
Iš pradžių buvau tik patarnautojas, o dabar esu atsakingas ir
už tiesiogines mišių transliacijas Druskininkų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės parapijos
„Facebook“ paskyroje
– Papasakok, kuo Tau svarbi bažnyčia? Gal suteikia vidinę ramybę, susikaupimą ar
duoda galimybę įsiklausyti į
savo vidų?
– Bažnyčia man suteikia daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi, padeda nugalėti scenos
baimę. Ji tapo mano antrais namais, vieta, kurioje gera ir malonu būti.
– Dažnai susiduriame su
jaunimu, kurį pritraukti į bažnyčią – tikras iššūkis. Kaip
manai, ar tai įmanoma pakeisti? Kaip sudominti jaunus žmones, kad jie norėtų
eiti į mišias?
– Kiekvienas turi pasirinkimą –
eiti į bažnyčią ar ne. Man atrodo, kad paauglius gali sudominti
renginiai ar kitos veiklos bažnyčioje, susijusios su jaunimu. Paauglius stabdo jų pačių požiūris
į Dievą ir tikėjimą. Bet bažnyčios
tikrai nereikia išsigąsti. Galbūt
pirmiausia vertėtų daugiau pabendrauti su jaunuoliais, kurie
dažnai lankosi bažnyčioje, ar
patarnautojais.
– Paaugliai ieško būdų, kaip
galėtų atrasti save, naujus
hobius, tačiau dažnas sustoja pusiaukelėje, manydamas,
kad neturi jokių talentų ir nežino, kurioje srityje galėtų
save realizuoti. Ką patartum
tokiam bendraamžiui?
– Būdamas namuose ir nieko
neveikdamas, savęs niekur nerealizuosi. Reikia dalyvauti įvairiuose renginiuose, stovyklose.
Ir galbūt tada atrasi save ir savo
pomėgius, kurie gali tapti nuolatine veikla, o ateityje – net ir profesija, darbu.
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Druskininkų „Snow Arenoje“ –
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės finalinis etapas
Balandžio 2 d. Druskininkuose surengtas finalinis (7)
2021-22 m. Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės etapas. Varžybų metu paaiškėjo 7-ojo
etapo ir suminės taurės nugalėtojai bei prizininkai. Sezono
metu varžybos net 4 kartus
organizuotos „Snow Arenoje“, taip pat – Ignalinos, Vilniaus bei Italijos (Kronplatz)
kalnų slidinėjimo kurortuose.
Dėl bendros įskaitos septyniose amžiaus grupėse kovojo net 125 kalnų slidininkai iš
8 šalių, tarp jų – net 30 Druskininkų sporto centro sportininkų, atstovaujančių Druskininkų „Snow Arenos RT“ ir
Kauno „Alpių Aido“ klubams.
Sveikiname druskininkiečius
Justę Levickaitę ir Tadą Mikelionį (U8), Igną Juodešką (U10),
Neringą Stepanauskaitę (U14),
Liepą Karlonaitę ir Nojų Užkuraitį (U16), nugalėjusius savo
amžiaus grupėse.
Antrąsias vietas iškovojo So-

fija Urbaitė ir Jokūbas Levickas
(U8), Rokas Žemaitis (U10) bei
treneris Erlandas Ruseckas (stipriausių vyrų grupėje).
Trečiąsias vietas užėmė Ignas
Žemaitis (U8), Jokūbas Tašlinskis (U10), Milena Juodeškaitė (U14) ir Adrijus Juknevičius
(U16).
Dėkojame LNSA už puikiai
surengtas varžybas, ačiū pagrindiniams varžybų rėmėjams
„Snow Arena“, Sveikatinimo ir
poilsio centrui „Aqua“ ir UAB
„Energobalt“.
Tą patį savaitgalį surengtos
ir tarptautinės kalnų slidinėjimo „Freeski“ varžybos, kuriose druskininkietė Medeinė Povilavičiūtė nugalėjo „Slopestyle“
(Snow parko figūros) ir „BigAir“
(triukai nuo tramplyno) rungtyse, o Dovydas Vaivada užėmė
4-ąją vietą „Slopestyle“ rungtyje.
Druskininkų sporto centro
informacija

Druskininkų sporto centro sportininkai sėkmingai pasirodė Druskininkuose surengtame finaliniame 2021-22 m. Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės etape ir tarptautinėse kalnų slidinėjimo „Freeski“ varžybose/Organizatorių nuotraukos
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Valstybinė miškų tarnyba skatina įveisti
miškus privačioje ne miško žemėje
Dažnai žmonės, turintys nenaudojamos žemės ir ketinantys joje įveisti mišką, nežino,
nuo ko reikia pradėti. Valstybinė miškų tarnyba, siekdama
didinti Lietuvos miškingumą,
skatina žmones įveisti miškus
savo nenaudojamoje žemėje
ir pateikia keletą pagrindinių
žingsnių, kuriuos turėtų padaryti mišką ketinantys įveisti
žmonės.
Pirmiausia, privačios žemės savininkas turėtų žinoti, kad mišką
įveisti galima teritorijose, kuriose
jį įveisti nedraudžiama. Paprastai, visi ribojimai nurodomi sklypo
nuosavybės dokumentuose ar registrų centro išrašuose.
Jeigu su draudimais ar su kitais apribojimais nesusidūrėte,
tuomet Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) teritoriniam padaliniui turite pateikti nustatytos formos prašymą. Šią formą galima
rasti internete, Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos
aprašo 1 priede. Su prašymu dar
reikia pateikti žemės sklypo plano
kopiją ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
NŽT teritorinis padalinys, gavęs

žemės savininko prašymą, kreipiasi į reikiamas institucijas ir, gavęs jų atsakymus, ne vėliau kaip
per 20 darbo dienų nuo prašymo
pateikimo dienos, žemės savininkui pateikia sprendimą.
Jei sprendimas teigiamas, žemės savininkas turi pateikti Valstybinei miškų tarnybai tvirtinti
Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.
Projektą patvirtinus, galima pradėti miško įveisimo darbus. Be
abejo, juos reikia vykdyti pagal
patvirtintą projektą ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.
Įveisto miško duomenis būtina nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastrui. Valstybinė miškų
tarnyba, gavusi žemės savininko prašymą, atlieka įveisto miško apskaitą ir per 20 d. d. išduoda pažymą apie miško želdinių
/ žėlinių apskaitą. Jeigu įveistas miškas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, duomenys per 20 d. d. nuo
apskaitos atlikimo įrašomi į Miškų
valstybės kadastrą.

Išsamiai tvarka išdėstyta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2022 m
vasario 1 d. įsakyme Nr. 3D-65/
D1-28 „Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
Atkreiptinas dėmesys, kad žmonės, ketinantys įveisti mišką, gali
pasinaudoti Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) administruojama Europos Sąjungos parama miškui įveisti ir prižiūrėti.
Vienkartinė kompensacinė išmoka mokama miškui įveisti ir 12
metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka įveistam miškui prižiūrėti, saugoti bei ugdyti.
Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir
(arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama
įveisiamo miško išmokos dalis,
proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.
Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių
genetinių išteklių) valdymo srityje.

Įspūdinga diena
su M. K. Čiurlioniu
Druskininkuose

Užsakymo Nr. MDR-350-01

Penkios pagrindinės tvarių
švenčių taisyklės

Fortepijoninis S. Deveikytės-Zubovienės ir R. Zubovo duetas Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje pristatė naują muzikinę programą „Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy“ ir surengė seminarą/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Onutė Žukienė
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos renginių organizatorė

•

Gerai apgalvokite pirkinių sąrašą, kad neprisipirktumėte per daug daiktų ir maisto produktų.

•

Rinkitės vietos gamintojų, nefasuotus produktus – bus mažiau pakuočių.

•

Visas virtuvėje susidarančias atliekas rinkite atskirai ir meskite į maisto atliekų konteinerį: kiaušinių lukštus, margučių dažymui naudotas natūralias medžiagas (svogūnų lukštus, augalų dalis
ir kt.), vienkartinius popierinius rankšluosčius, popierines servetėles, riebaluotą popierių, kavos,
arbatos tirščius bei filtrus, vaisių ir daržovių žieves, bulvių lupenas, vartojimui netinkamus maisto likučius.

•

Visas virtuvės ir maisto atliekas rinkite į maišelius ir prieš išmesdami juos sandariai užriškite.

•

Visas iš namų išneštas atliekas meskite į rūšiavimo konteinerius – nieko nepalikite prie jų.

Tvarių ir gražių šv. Velykų!
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Fortepijoninis Sonatos Deveikytės-Zubovienės ir Roko
Zubovo duetas, šiemet švenčiantis savo 25-ąjį koncertų
sezoną, balandžio 6-ąją lankėsi Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje.
„Apsilankymo Čiurlionio meno
mokykloje laukiame su dideliu
jauduliu ir džiaugsmu. Čia susitinka tiek daug labai prasmingų
gijų... Mokykla – Čiurlionio vardo… Miestas, kuriame augo, ir
į kurį visada su tokia aistra grįždavo Čiurlionis... Per karantiną labai ryškiai pajutome, koks didelis skirtumas tarp gyvos muzikos
skambesio ir net paties geriausio
muzikos įrašo klausymo. Gyvai
girdima muzika turi tą stebuklingą galią ir betarpiško pergyvenimo galimybę, kurios nesukurs
joks įrašas... Todėl galvojame,
kad „Jūros“ atlikimas gyvai tokiuose miestuose, kaip Druskininkai, šiandien yra ypač svarbus“,
– prieš savo pasirodymą kalbėjo
maestro Rokas Zubovas.
Pilnutėlėje M. K. Čiurlionio meno
mokyklos salėje pianistų duetas, kritikų įvardijamas „didžiaisiais vakaro romantikais“, pristatė
naują muzikinę programą „Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis
ir Debussy“. Pirmą kartą istorijoje koncerto klausytojai išgirdo du
muzikinius šedevrus kartu: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“ ir Claude’o
Debussy „Tris eskizus simfoniniam orkestrui „Jūra“ („La mer“).
Specialiai šiai programai M. K.
Čiurlionio „Jūros“ transkripcija yra
prikelta gyvenimui, iššifruota, su-

redaguota ir Zubovų fortepijoninio
dueto pritaikyta koncertiniam atlikimui, tad druskininkiečiai turėjo
unikalią galimybę pirmieji išgirsti
M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ versiją vienam fortepijonui keturiomis rankomis.
Ši diena buvo ypatinga M. K.
Čiurlionio meno mokyklos mokytojams ir mokiniams. R. Zubovas
padovanojo atviras meistriškumo
pamokas talentingiems mokyklos
jauniesiems pianistams.
Pažintis, draugiški rankos paspaudimai, vertingi patarimai, betarpiškas, nuoširdus bendravimas
įkvėpė jaunuosius muzikantus, atpalaidavo juos nuo jaudulio. Pastebimai greitai keitėsi kūrinių nuotaika, veržlumas, interpretacija.
Muzikavimas drauge su pasaulinio lygio pianistu ilgai turėtų išlikti Kotrynos Veščiovaitės (7 klasė),
Augusto Navicko (7 klasė) ir Milenos Juodeškaitės (7 klasė) atmintyje. Dėkingumo ir pasididžiavimo
savo mokiniais neslėpė jų mokytojos Ilona Bieliukienė, Nona Kalvaitienė ir Aušra Vilčinskienė.
Gausiai susirinkę, Roko Zubovo seminarą „Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy“
stebėjo ir mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojai bei
mokiniai. Seminaro metu lektorius išsamiai apžvelgė Čiurlionio
ir Debussy „Jūrų“ istorijas, įvairias jūros interpretacijas – fotografijose, tapyboje bei muzikinėje kūryboje.
O, atsisveikindami su Druskininkais, pianistai S. Deveikytė-Zubovienė ir R. Zubovas išreiškė viltį, kad, pastačius Druskininkuose
naujuosius kultūros rūmus, M. K.
Čiurlionio „Jūra“ bus atlikta gal
net ir pirmajame koncerte.
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Perku auksines ar
sidabrines monetas.
Tel. 8 615 31374

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

Kondicionierių, šilumos siurblių, saulės
elektrinių pardavimas, montavimas.
Centrinio šildymo įrengimas. Stogų
renovacija, dengimas. Tel. 8 600 23832
SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus
paruošiame vietoje, automobilius
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927

UAB „Mirasta“
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

SANTECHNIKOS

Tel. 8 682 10953

DARBAI
TEL. 8 687 27676
Perku žemę, mišką
ar sodybą Dzūkijoje.
Tel. 8 615 31374

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

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

„The House“ ieško naujų
komandos narių!
Šalto cecho virėjo/virėjos.
Virėjo/virėjos grilio zonoje.
Padavėjų.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com
8 60531059

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

BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

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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Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai
Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 52 242, el. paštas
rasa.v@druskininkai.lt, Gintaras Grigoras, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai arba tel. (8 313) 59 158,
el. paštas gintaras.g@druskininkai.lt
Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių
butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis:
I dalis – vieno kambario butas Druskininkų miesto teritorijoje;
II dalis – vieno kambario butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio
miestelyje);
III dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų miesto teritorijoje;
IV dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje).
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių,
pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus
kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 20 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 60 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka:
1. kambarių su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais bendrabučio tipo pastatuose, taip pat
butų, esančių bendrabučio tipo pastatuose: Gardino g. 38 ir Gardino g. 80, Druskininkuose, Verpėjų g.
2 ir Verpėjų g. 4, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.;
2. butų, kurių kaina po derybų yra aukštesnė nei:
2.1. vieno kambario buto – 1400 Eur/ kv. m. arba 50 tūkst. Eur/butą;
2.2. dviejų kambarių buto – 1450 Eur/ kv. m arba 70 tūkst. Eur/butą.
3. butų, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc.
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės interneto tinklapyje adresu www.druskininkusavivaldybe.lt, juos taip pat galima gauti iki 2022 m. balandžio 27
d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje (langelyje)
Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose
derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija (langelis) Vasario 16-osios g. 7,
66118 Druskininkai, iki 2022 m. balandžio 27 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją (langelis) Vasario 16-osios g. 7, 66118
Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte
nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu
pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti
pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse
ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais
atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2022 m. balandžio 27 d. 10.00
val., Druskininkų savivaldybės administracijos 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.

Užuojautos
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
bet norėtume padėti savo buvimu...
Mirus Verai Matiuševič, nuoširdžiai užjaučiame
dukrą Galią, anūkus bei visus artimuosius.
M. K. Čiurlionio g. 72 1-os laiptinės kaimynai
Gyvenimas negailestingas,
nežiūri amžiaus nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia brangiausius
mums ir artimiausius iš visų.
Iškeliavus į Amžinybę Juozui Jurčiukoniui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Moniką ir
artimuosius.
Druskininkų policijos filialo veteranai

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0004:0660), esančio Švendubrės kaime,
Viečiūnų sen., Druskininkų sav., savininką S.H., kad UAB “Druskininkų geoplanas” matininkas
Darius Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 2022-04-28d. 10 valandą vykdys
žemės sklypų kadastro Nr. 3865/0004:0386 ir kadastro Nr. 3865/0004:0388, Švendubrės kaime,
Viečiūnų sen., Druskininkų sav. , ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB “Druskininkų geoplanas” adresu
Vytauto g. 19-4, Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@inbox.lt arba telefonu 8 699 12416
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3880/0004:232), esančio Vilkiautinio k. Merkinės sen., Varėnos r. sav.
savininko J. Z. (miręs) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:233), esančio Ricielių k. Leipalingio sen., Druskininkų
sav. savininkės A. G. (mirusi) turto paveldėtojus, kad UAB „AGINRO“ matininkas Mantas Navikas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-2293) 2022-04-26 nuo 15 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:175), esančio
Ricielių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus. Su savimi reikia turėti paveldėjimo teisę
patvirtinančio dokumento kopiją arba įgaliojimą. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „AGINRO“,
M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. +370 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5935/0006:664, Nr. 5935/0006:656, Nr. 5935/0006:660 Nr. 5935/0006:664),
esančių Gailiūnų k. Leipalingio sen., Druskininkų sav. savininkę A. K-G. (nėra duomenų apie gyvenamą vietą) ar
įgaliotą asmenį, kad UAB „AGINRO“ matininkas Mantas Navikas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2293) 202204-26 nuo 11 val. vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 5935/0004:539 ir Nr. 5935/0004:540), esančių Gailiūnų k.,
Leipalingio sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus.
Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją arba įgaliojimą. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. +370 685 05537, el. paštas mantas.
aginro@gmail.com

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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2022.04.15 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 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.
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus.
23:45 „Apolo 13“.
02:00 Didžioji savaitė.
03:35 Kas ir kodėl?
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika. Vizualinis
identitetas.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Ukraina 24“.
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“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „La troškinys“.
21:45 „Egipto dievai“.
00:15 „Šventoji žemė“.
02:20 „Žmogžudysčių atvirukai“.
04:05 „Priverstas žudyti“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Keršto įstatymas.
22:50 Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas.
00:40 Universali jėga.
02:35 13 valandų. Slaptieji Bengazio
kariai.
04:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.
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.

16.20 Sportas.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Aiškiaregė”.
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 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „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“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio laukas.
23:25 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus.
01:15 „Strėlė“.

2022.04.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa.
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios.
11:50 Didžiųjų kačių epocha.
12:40 Mėlynoji planeta 2.
13:35 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 Velyknakčio liturgija iš Vilniaus
šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo
arkikatedros bazilikos.
23:05 Po bažnyčios skliautais. Glorija
Ukrainai.
00:10 „Apolo 13“.
02:25 Didžiųjų kačių epocha.
03:15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika.
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.
13:10 „Laukinė Patagonija“.
14:20 „Šuniškas gyvenimas“.
16:10 „Žvėrelių maištas“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS „Prasiveržimas“.
00:00 „Gailestis“.
01:55 „Rembo. Paskutinis kraujas“.
03:55 „Nuodinga rožė“.

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“.
09:50 Medžioklės sezonas atidarytas 3!
11:20 Trys nindzės sugrįžta.
13:15 Jau baigėm?.
15:05 „Ponas Bynas“.
15:40 Paskutinės atostogos.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Batuotas katinas Pūkis.
21:15 Naujokas.
23:40 Maištas biure.
01:30 Keršto įstatymas.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė - Žmona“.
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.
20.30 „Tas beprotiškas rusiškas pasaulis”.
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“.
06:10 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
\07:10 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
08:00 „Varom!“.
09:00 „Brazilija – gamtos istorija“.
10:05 „Neatrasta Kolumbija“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:15 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:25 „Pragaro virtuvė“.
14:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Kauno „Žalgiris“ - Šiaulių „Šiauliai7bet“.
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji.
22:00 Krydas. Gimęs kovoti.
00:45 Nuo sutemų iki aušros. Kruvini
Teksaso pinigai.
02:25 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio laukas.

2022.04.17 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką.
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 Trys karalaičiai.
11:00 Velykų šv. Mišios ir Popiežiaus
Pranciškaus palaiminimas „Urbi et
Orbi“ iš Vatikano.
13:50 Mis Marpl. Žmogžudystės vizija.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Rimanto Kaukėno paramos gru-

pės labdaros koncertas „Už pergalę gyventi“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Rimanto Kaukėno paramos grupės labdaros koncertas „Už pergalę gyventi“.
22:30 Varinis žmogus.
00:10 Emilija iš Laisvės alėjos.
02:10 Po bažnyčios skliautais. Glorija Ukrainai. Koncertas iš Vilniaus Švč.
Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios.
03:10 Mėlynoji planeta 2.
04:05 Sukurta Lenkijoje.
04:20 Mis Marpl. Žmogžudystės vizija.

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 „Amerika. Keturi metų laikai“.
13:10 „Vakaro pasakojimai“.
15:10 „Džiunglių knyga“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“. Lietuva, 2022.
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22:00 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“.
00:40 „Egipto dievai“.
03:05 „Šventoji žemė“.
06:00 „Tomo ir Džerio šou“.
06:30 Mažasis riteris Trenkas.
08:05 Avelės ir vilkai.
09:45 Latė ir stebuklingas

akmuo.
11:20 Penas. Nuotykiai Niekados šalyje.
13:30 Krokodilas Dandis.
15:30 Rožinė pantera.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:30 Pats sau milijonierius.
23:25 Kvaišų atostogos.
01:30 Naujokas.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šv. Mišios iš Vilniaus
Šv. Juozapo bažnyčios.
10.00 „Pasveikinkime prisikėlimą”.
11.00 „Benai, plaukiam į Nidą”.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 „Mama”.
18.00 Žinios.
18.30 „Mama”.
20.00 Žinios.
20.30 „Mama”.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“.
04.20 „Pasveikinkime prisikėlimą”.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas“.
08:00 „Varom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Pričiupom!“.
09:30 Didingoji Gvadalkivyro upė.
10:35 41-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis.
13:20 Jau atvažiavom?
15:15 Aeroplanas.
17:05 Saulės cirkas. Visatos pakrašty.
18:50 Bėgimas džiunglėse.
21:00 Nojaus laivas.
23:50 Devyni jardai.
01:45 Krydas. Gimęs kovoti.

2022.04.18 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Kas ir kodėl?
06:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
07:00 Tai kur toliau?
07:55 Premjera. Troliai.
09:25 Premjera. Stipruolis.
10:25 Cirko programa. „Saulės cirkas“
– „Volta“.
12:10 Sinbadas. Septynių jūrų legenda.
13:35 Išgelbėti Florą.
15:10 Koncertas „BROLIAI-БРАТТЯ“.
16:50 Grupės „Go_A“ koncertas Vilniuje.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios. Sportas.
19:15 Auksinis protas.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:00 Vestuvinis štrudelis ir saldi laimė.
00:30 Koncertas „BROLIAI-БРАТТЯ“.
02:10 Auksinis protas.
03:15 Kas ir kodėl?
03:45 Mano Lietuva.
04:05 Dainuoju Lietuvą.
05:40 „Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai. Atostogos džiunglėse“.
07:15 TIESIOGIAI „Ukraina
24“. Ukrainos žinių kanalas.
09:25 „Loch Nesas“.
11:30 „Suteik man sparnus“.
13:55 „Piršlybos“.
16:05 „Alisa Veidrodžio karalystėje“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:30 „Paslaptingas sodas“.
21:35“Moterys meluoja geriau. Robertėlis. Antroji banga“.
23:10 „Antrasis šansas“.
01:20 „Bulis“.
02:20 „Elementaru“.
03:15 „Majų baikerių klubas“.
04:25 „Mažieji genijai“.
04:50 „Bulis“.
05:35 „Moderni šeima“.
06:20 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:20 Avelės ir vilkai 2.
08:50 Tomas ir Džeris. Robinas Hudas
ir linksmasis peliukas.
09:55 PREMJERA Pelenės istorija.
Žvaigždžių pakerėta.
12:00 Marlis ir aš.
14:25 Krokodilas Dandis 2.
16:40 Rožinė pantera 2.
18:30 Žinios.
19:30 Triušis Piteris.
21:20 PREMJERA Godzila 2. Monstrų
karalius.
23:50 Nepasirinkti keliai.
01:30 Pats sau milijonierius.
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”.
09.00 Pop grupės „Studija“ ir R. Ščiogolevaitės koncertas.
11.00 Populiariausios Ovidijaus Vyšniausko dainos. Koncertas.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. TV žurnalas.
13.00 Nauja diena.
14.00 Irūna ir Marius.
16.00 Reporteris.
16.30 Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas.
17.30 „Mama”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Mama”.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.30 „Mama”.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 Nauja diena.
00.00 Gyvai. Išjunk šviesą.
01.00 „Aiškiaregė”.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Pėdsakas“.
04.35 „Reali mistika“.
06:55 „Neatrasta Kolumbija“.
08:00 Didingoji Gvadalkivyro upė.
09:10 Susipažinkite – lokiai.
10:20 40-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis.
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12:45 Auksinis berniukas.
14:40 Aeroplanas 2. Tęsinys.
16:25 Mano žmona - ragana.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Vilniaus „Rytas“ - Utenos „Uniclub Casino - Juventus“.
21:00 Karalius Artūras. Kalavijo legenda.
23:30 Nojaus laivas.
02:10 Devyni jardai.

2022.04.19 d.
Antradienis
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 Gyventi kaime gera.
12:30 1000 pasaulio stebuklų.
13:30 Veranda.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis.
00:25 Komisaras Reksas.
01:15 (Ne)emigrantai.
02:10 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva
Europoje.
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 Jonas Mekas. Draugai.
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 „Meilės gijos“.
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 „Belaisvė“.
00:55 „Bulis“.
01:55 „Elementaru“.
02:50 „Majų baikerių klubas“.
04:10 „Mažieji genijai“.
04:45 „Bulis“.
05:30 „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 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Susikaupk.
00:40 „Paskutinis laivas“.
01:40 Nepasirinkti keliai.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“ .
10.05 „Netikėtas teisingumas“ .
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai. Aktualių pokalbių
laida.
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris.
18.25 Renovacija iš arčiau.
18.28 Orai.
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 #NeSpaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 #NeSpaudai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė 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!“.
23:50 Karalius Artūras. Kalavijo legenda.
02:15 „Strėlė“.
03:05 „Akloji zona“.

2022.04.20 d.
Trečiadienis
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 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.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis.
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 Jonas Mekas. Rašytojas, poetas.
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 „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“.
22:30 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
00:55 „Bulis“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Majų baikerių klubas“.
04:05 „Mažieji genijai“.
04:35 „Bulis“.
05:25 „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 VAKARO SEANSAS. PREMJERA 33.
01:00 „Paskutinis laivas“.
01:55 Susikaupk.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „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.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 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“.
10:30 „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“ - Kauno „Žalgiris
21:00 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
23:00 Betmenas. Pradžia.
01:45 „Strėlė“.

2022.04.21 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:40 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.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 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 Degantis pasaulis.
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 Jonas Mekas. Avangardinio kino
imperija.
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 „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“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS „Suvokimas“.
01:00 „Bulis“.
02:00 „Elementaru“.
03:00 „Majų baikerių klubas“.
04:15 „Mikė“.
04:50 „Bulis“.
05:30 „Moderni šeima“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Juodosios
mišios.
00:55 „Paskutinis laivas“.
01:50 33.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 Alchemija. VDU karta.
05:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika. Autoriai Juozas Matonis
ir Vytautas Damaševičius. Ciklas „Menininkų portretai“
05:45 Programos pabaiga.
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. Aktualijų laida.
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. Aktualių temų laida.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Oponentai. Aktualių temų laida.
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. Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Utenos
„Uniclub Casino - Juventus“.
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
22:45 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
00:45 „Strėlė“.

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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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

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

2022-04-27, 18.00 val. Leipalingio laisvalaikio
salėje vyks visuotinis Leipalingio miestelio
bendruomenės narių susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendruomenės tarybos veiklos ataskaita už 2021 metus
2. Finansininko ataskaita už 2021 metus
3. Bendruomenės tarybos rinkimai
4. Pasiūlymai, diskusijos veiklos organizavimo klausimais

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

Leipalingio miestelio bendruomenės taryba

Kvalifikuoti statybininkai
atlieka visus vidaus ir išorės
apdailos darbus.
Tel. 8 648 06724

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

Tel. 8 698 55732

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

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

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

LEIPALINGIO MIESTELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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
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

Sodų bendrijos „Papartis“ narių žiniai!
Balandžio 23 d. (šeštadienį), 10 val. Paparčio 19-oje g.,
prie vandens bokšto šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis narių
susirinkimas.
Jeigu į susirinkimą atvyks per mažai bendrijos narių,
pakartotinis susirinkimas vyks gegužės 7 d.
Prašome bendrijos narius aktyviai dalyvauti!
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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
Tvarkinga 170 kv. m sodyba Alytaus raj., namas apmūrytas plytomis, 27 arų žemė, Kuklių kaimas,
4 km nuo Lazdijų. Keičia į 1-2
kambarių butą Druskininkuose
arba parduoda. Tel. 8 682 49683
ir 8 686 75293
Parduoda sklypus Leipalingio
kaime. Žemės ūkio paskirtis. Tel.
+37065560000
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., SB „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 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
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

Perka nekilnojamą turtą
Perka garažą Druskininkuose,
tinka visos garažų bendrijos. Tel.
+370 699 43002
Ieško pirkti 2-3-4 kambarių butą
centre Tel. 8 615 89454
Perka žemės ūkio paskirties
žemę Didžiasalio kaime ar
aplink Druskininkus, Leipalingį.
Tel. 8 602 72341
Perka žemės ūkio paskirties
sklypą šalia Leipalingio. Tel.
+37069292108

Perka 1-2 kambarių butą miesto
centre. Tel. 8 621 37087
Perka garažą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 616 16247
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
Ieškomas pirkti sodas šalia Druskininkų ir garažas Baltašiškėje.
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

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

Nuoma
Išnuomoja trijų kambarių butą Baravykų g. 5: 70 kv. m, šildymas,
atskiras įėjimas, 1 aukštas. Kaina
– 300 Eur. Nuotraukos – skelbiu.
lt, aruodas.lt („Patalpos. Ofisai“).
Tel. 8 698 39837
Išnuomojamas garažas Neravuose. Tel. 8 616 23682
Išnuomojamos patalpos grožio
salone,
Vilniaus
al.10.
Tel. 8 612 20142
Išnuomojami butai: Neravų g., 1
kambarys, 20 kv. m ir 2 kambariai, 33 kv. m, Neravų g. Tel. 8 609
28835
Išnuomoja dviejų kambarių butą
miesto centre, Antakalnio g. Tel. 8
686 77358
Ukrainiečių šeima, pabėgusi nuo
karo, ieško pagalbos dėl būsto
nuomos – nuo 04-19 d. apgyvendinti dvi moteris su 3 vaikais (13 ir
9 metų mergaitės ir 3 m. berniu-

kas). Olga, tel. +37067668133

Parduoda įvairius daiktus
Naujas čiužinys nuo pragulų,
vienkartinės, neperšlampamos
paklodės, italų gamybos pleistrai
nuo pragulų, grikių lukštų pagalvėlė nuo pragulų. Derinama kaina. Tel. 8 624 87129
Vyriškas dviratis, Šiaulių gamyba.
Tel. 8 675 22149
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
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
Dviratis 10-12 m. mergaitei, nedaug važinėtas. Prie dviračio
yra krepšelis. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 683 84970

Parduodamas „VW Multivan“ T4,
2,5 TDI, 75 kW, 1999 m., iš Austrijos, geros būklės, kaina – 4000
Eur. Tel. 8 623 46394

Skalbimo mašina, dujinė viryklė,
sofa-lova, trijų durų spinta be antresolių, auto bagažinė, nebrangūs įvairūs dviračiai, pianinas
„Petrov“. Tel. 8 674 28850
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
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis WC,
baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881

avižų-vi-

kių

ir

rulonais.

mišinį

Parduodamas „VW Multivan“ T4,
2, 5 TDI, 75 kW, iš Vokietijos, geros būklės, kaina – 4400 Eur. Tel.
8 623 46394

šieną

Tel. 8 699 18639

Parduoda

bičių

šeimas.

Tel. 8 646 88970
triušius.

Tel. 8 611 45735
Parduoda

valytus:

vasarinius

kviečius, traiškytus kviečius. Tel.
8 616 11588
Parduoda

avižas.

Daigu-

„VW Passat“: 1995 m., 1,9 TDI,
sidabrinis, el. stoglangis, kablys,
radijas. Tel. 8 616 37622

mas patikrintas,

Naudotos vasarinės padangos,
4 vnt. 195/65R15 po 12 Eur.
Tel. 8 674 25622

Avižos, lubinai. Tel. 8 672 49828

Veisiejų sen.

Tel. 8 616 04451

Parduodamos bičių šeimos. Tel. 8
687 98911

Parduoda mišką, medieną,
malkas
Įvairios
medienos
rąsteliai,
kaladės,
Tel. 8 698 39795

malkos:
kapotos.

Naudotos šarvo durys (2 m x 80
cm). Tel. 8 656 39515
Šiltnamis – 8 m ilgio, 3 m pločio.
Tel. 8 698 14209

bulves,

Parduoda dvi sumontuotas padangas (R13), vasarinės, 4 skylių.
Tel. 8 603 77192

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

Parduodamas
naujas
tros
generatorius,
3
tel. +370 615 43 483

Parduoda

Parduoda

elekkW,

šluotos.

produkciją

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

Parduoda malkas. Kokybiškos
pušies ir eglės malkos kaladėmis,
pageidaujamo ilgio ir skersmens,
atveža į sutartą vietą. Kaina – 30
Eur už 1 metrą. Tel. 8 639 797679

Gegnės,
beržinės
Tel. 8 683 32507

Parduoda žemės ūkio

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis

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

Ieško darbo
Moteris ieško darbo prižiūrėti senolius, padėti buityje. Turi patirties. Tel. 8 644 84291

Perka transporto priemones
ir jų dalis
Perka „Audi 80“, „Audi 90“,
„Audi 100“ ir kitus automobilius..
Tel. 8 677 27199
Pirkčiau traktorių, gali būti su gedimu, taip pat domina padargai,
gali būti sugedę Tel. 8 622 17800

Gali prižiūrėti vienišus senolius.
Tel. 8 651 11713

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

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu info@akvavita.lt
Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur.

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

Suaugusiųjų sauskelnės „SENA“,
įvairių dydžių. Tel. 8 639 58301
Sauskelnės-kelnaitės
„Tena“, M dydis. Kėdė-WC.
Tel. 8 655 16035

Perka įvairius daiktus
Brangiai perka senus eglutės
žaisliukus. Gali atvažiuoti į namus. Tel. 8 653 96 521
Perka auksines ar sidabrines
monetas. Tel. 8 615 31374

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.
manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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RENGINIAI
Balandžio 15-24 d. Velykų galerija ir margučių ridenimo pramogos
Gydyklų parke .
Balandžio 17 d. 10-17 val. –
Žydinčių Velykų orientacinės.
Registracija bit.ly/velyku-orientacines
Balandžio 17, 18 d. nuo 15 val.
Žaidimai ir pramogos su Mimų
teatro artistais Gydyklų parke.
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“
Balandžio 20 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
poezijos ir prisiminimų akimirkos
„Kūrėjų sielos labirintais“, skirta
poetams V. Bložei ir N. Miliauskaitei atminti
Balandžio 21d. 17.30 val.
Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos
g. 13) – Pauliaus Bukausko
fantastinės nuotykių trilogijos pirmosios dalies „Akmenų sergėtojai.
Žemė-oras“ pristatymas
Balandžio 22 d. 15 val. Viešosios
bibliotekos Leipalingio padalinyje
(Alėjos g. 30 Leipalingis) –
Reginos
JociunskaitėsSabaliauskienės knygos „Gyvenimo išpažintis“ pristatymas
Balandžio 26 d. 10.30 val.
Druskininkų miesto muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 59) vyks
„Nacionalinė prof. Algio Uždavinio
(1962 – 2010) 60-ies metų jubiliejui skirta konferencija“. Dalyvaus akad. A. Andrijauskas, dr.
R. Makselis, prof. S. Mostauskis,
dr. S. Juknevičius, dr. Ž. Svigaris, prof. N. Kardelis, prof. G.
Mažeikis, dr. T. Snuviškis, akad. A.
Beinorius, dr. V. Rubavičius, dr. D.
Razauskas, dr. Ž. Vareikis, I. Kiseliova, dr. J. Zabulytė, A. Gylienė ir
kiti.

PARODOS

Druskininkų miesto muziejuje (M.
K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda
„Muziejaus Aukso fondas. Dailė.
Aliejinė tapyba“
Druskininkų miesto muziejaus
galerijoje (M. K. Čiurlionio g.
37) veikia Romualdo Balinsko
personalinės tapybos darbų paroda „Ecce homo“
Iki balandžio 22 d. Viečiūnų
bendruomenės centre (Jaunystės
g. 17) veiks Raimondos Bolienės
Tapybos darbų paroda „Čiurlionio
kelias“
Iki balandžio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio
g. 27) veiks Elmos Šturmaitės
retrospektyvinė tekstilės paroda
„Du laikmečiai“
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

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“!

Iki balandžio 26 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) Jovitos
Dabašinskienės autorinių darbų
paroda ,,Jovita tapo vinimis“

Druskininkų gydykla prie kolektyvo kviečia
prisijungti slaugytojo padėjėją.
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu
slauga@gydykla.lt arba vadyba@gydykla.lt
Daugiau informacijos tel. +370 687 98 008.

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.

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

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

