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Profesinės šventės proga – padėkų gausa
Druskininkų savivaldybės medikams

Kviečiame registruotis
į Kurorto šventės
teatralizuotą
eiseną

2 psl.
Per „Narcizų žydėjimo“
fiestą žmonės šventė
laisvę, džiaugėsi
gyvenimu ir gyvu
bendravimu

5 psl.
Druskininkų jaunimui
2022-ieji žadami ypač
aktyvūs ir įdomūs
Padėkas Druskininkų ligoninės, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro, „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ ir Druskininkų VSB kolektyvams atsiėmė šių įstaigų
vadovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Medicinos darbuotojų dienos išvakarėse druskininkiečių bei miesto svečių sveikata
ir gyvybe besirūpinantiems
medikams jų profesinės dienos proga „Snow Arenoje“
surengta šventė. Hipokrato priesaikai pasišventusius
Druskininkų
savivaldybės
medicinos srities darbuotojus pasveikino Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, jo pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė.
Gražiausi žodžiai – medikams
„Mieli medikai, Jūs visi esate mums labai reikalingi. Vertindami profesines savybes, mes,
ko gero, dažnai nė nesusimąstome, kad mediko profesija yra
svarbi mums kiekvienam. Susimąstome ir įvertiname tik tada,
kai mus ištinka kokia nors sveikatos problema, kai netenkame
artimo žmogaus. Labai džiugu
Jus pagaliau matyti be kaukių,
džiugu, kad iš ypatingai sunkių
ligų sąrašo išbrauktas kovidas.
Smagu, kad mes vėl galime
bendrauti, matyti ne tik vienas

kito akis, bet ir šypsenas.
Niekada nepamiršime, kad
pastaraisiais metais būtent Jūs,
mieli medikai, buvote pirmose kovos su COVID-19 gretose.
Ačiū, kad esate, kad padedate
mums išsaugoti svarbiausią dalyką gyvenime – mūsų sveikatą,“ – sveikindamas medikus,
kalbėjo R. Malinauskas.
Kaip sakė mero pavaduotojas
L. Urmanavičius, medikų darbas buvo ypač reikalingas per
pandemiją – ir per karantinus
jiems kasdien teko rūpintis žmonių sveikata ir gelbėti gyvybes:
„Didžiuojamės Jumis ir dėkojame už Jūsų kasdienį darbą.
„Sveikindama Jus profesinės
šventės proga, dėkoju už kasdien kuriamus didelius ir mažus
stebuklus. Būkite sveiki ir nestokokite optimizmo kiekvieną dieną“, – linkėjo Savivaldybės gydytoja E. Sadauskaitė.
VšĮ Druskininkų ligoninės ir
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC),
UAB „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centras AQUA“ kolektyvams padėkota už atsidavimą
savo profesijai, stiprybę, dėmesingumą pacientams ir jų artimiesiems, žmogiškumą, sutei-

kiant vilties. „Branginkite savo
profesiją, didžiuokitės pašaukimu ir ištikimybe Hipokrato priesaikai. Sveikata ir gyvybė yra
didžiausias turtas. Todėl Jūsų
darbas yra vertas didžiausios
pagarbos ir nuoširdžių padėkos žodžių“, – rašoma šių įstaigų kolektyvams įteiktose savivaldybės mero R. Malinausko
pasirašytose padėkose. Minėtose įstaigose dirbantiems medikams palinkėta stiprios sveikatos, išminties, susitelkimo ir
jėgų, vykdant savo kilnią misiją.
Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos
biuro
(VSB) kolektyvui padėkota už
daugybę suorganizuotų renginių, įvykdytų akcijų bei konkursų, iniciatyvas, kurios vienija
bendruomenės narius ir visus
„užkrečia“ energija. Jiems palinkėta ir toliau sėkmingai vykdyti veiklą bei kiekvienam šalia
esančiam įkvėpti meilę sportui ir
sveikai gyvensenai.
Padėkos už nuoširdų darbą
ir profesionalumą
Mediko dienos išvakarėse pasveikinti ir padėkomis apdovanoti visų savivaldybės sveikatos
įstaigų darbuotojai.

Apdovanojimai įteikti Druskininkų savivaldybės VSB visuomenės sveikatos specialistams: Ignui Povilanskui
– už sąžiningai atliekamą darbą, atsakingumą ir kruopštumą;
Mariui Bubneliui – už greitą ir
nuoširdų darbą, įgyvendinant
nukelta į 7

psl.
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Po penkerių metų pertraukos grįžta Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Šios žaidynės mums reiškia galimybę lietuviams iš viso pasaulio sukurti įsimintiną sporto šventę,
parodyti Druskininkų grožį, padovanoti daug gerų emocijų ir, be abejo, laukti šventės svečių sugrįžtant. Kurorte kasmet organizuojamos įvairios tarptautinės sporto
varžybos, sporto šakų pirmenybės, čempionatai, sporto šventės ir kiti renginiai – turime nemažai patirties jų
organizavime. Miesto infrastruktūra pritaikyta profesionalioms sporto varžyboms ir masiniams sporto renginiams – čia veikia į geriausių pasaulio trasų dešimtuką
įtraukta „Snow Arena“, Lietuvos sporto centro kompleksas, pritaikytas profesionalių sportininkų treniruotėms
ir varžyboms.“

T. Inčikas ir L. Tubelis vertina Druskininkų sporto infrastruktūrą ir sako, kad šis miestas – puiki vieta XI-osioms Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms/Asmeninio archyvo nuotrauka

Lietuvių kilmės sportininkus
mėgėjus iš viso pasaulio subursiančios XI-osios žaidynės
liepos 14-17 dienomis šiemet
rengiamos Druskininkuose, o
teisė organizuoti renginį patikėta gausią tarptautinių renginių patirtį turinčiai įmonei „Seven Live“.
Vidurvasarį vyksiančios žaidynės
pirmą kartą surengtos dar 1938
metais Kaune, bet vėliau nevyko
40 metų. 1978 metais žaidynės atgaivintos Toronte, vėliau vyko Čikagoje, Adelaidėje, o nuo 1991 metų
rengiamos Lietuvoje. XI-osios žaidynės turėjo vykti praėjusią vasarą, bet, dėl pandemijos, nukeltos į
šiuos metus.
„Šios žaidynės mums reiškia galimybę lietuviams iš viso pasaulio
sukurti įsimintiną sporto šventę, parodyti Druskininkų grožį, padovanoti daug gerų emocijų ir, be abejo, laukti šventės svečių sugrįžtant.
Kurorte kasmet organizuojamos

įvairios tarptautinės sporto varžybos, sporto šakų pirmenybės,
čempionatai, sporto šventės ir kiti
renginiai – turime nemažai patirties jų organizavime, – sakė Druskininkų miesto meras Ričardas
Malinauskas. – Miesto infrastruktūra pritaikyta profesionalioms sporto varžyboms ir masiniams sporto
renginiams – čia veikia į geriausių
pasaulio trasų dešimtuką įtraukta „Snow Arena“, Lietuvos sporto
centro kompleksas, pritaikytas profesionalių sportininkų treniruotėms
ir varžyboms.“
Tarpukariu „Lietuvos tautine olimpiada“ vadintos žaidynės paskutinį kartą surengtos 2017 metais
Kaune, kur sutraukė per 3,8 tūkst.
dalyvių iš 25 pasaulio šalių. Laikinojoje sostinėje vykusiose žaidynėse buvo varžomasi 19-oje sporto šakų, o šiemet planuojamos 27
sporto šakos.
„Atsižvelgiant į praėjusių žaidynių
patirtis ir išsakytą sporto federacijų

Druskininkuose lankėsi Kazachstano
ambasados delegacija

Praėjusią savaitę Druskininkuose apsilankė ir su Druskininkų savivaldybės vadovais, LR Seimo nariu Z. Streikumi bei savivaldybės atstovais susitiko Kazachstano ambasados delegacija/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkuose apsilankė ir su Druskininkų meru Ričardu Malinausku, LR Seimo nariu Zenonu
Streikumi bei savivaldybės atstovais susitiko Kazachstano
ambasados delegacija.
Susitikimo metu meras svečiams
pristatė Druskininkuose jau įgyvendintus ir planuojamus įgyven-

dinti projektus, turizmo srities aktualijas.
Svečiai domėjosi bendradarbiavimo ir apsikeitimo gerąja patirtimi galimybėmis tarp Druskininkų ir
Kazachstano kurortų.
Susitikimo metu buvo aptartos ir
investicijų Druskininkuose galimybės ir perspektyvos.

poreikį, šiemet bus daugiau sporto
šakų. Pirminių registracijų duomenys rodo, kad žaidynėse dalyvauti
planuoja atstovai ir organizacijos iš
19-os užsienio valstybių. Tikimės,
kad sportininkai ne tik varžysis tarpusavyje, bet ir plėtos lietuvystę,
užmegs naujas pažintis ir didžiuosis, esantys lietuviais“, – pasakojo
Lietuvos sporto centro direktorius
Linas Tubelis.
Organizuoti šių metų žaidynes
patikėta gausią tarptautinių renginių patirtį turinčiai „Seven Live“

komandai, surengusiai tokio masto renginius, kaip 2011 metų Europos krepšinio čempionatas, didžiausio pasaulio cirko „Cirque du
Soleil“ pasirodymai, UCI dviračių
treko Čempionų lygos varžybos ir
daugybę kitų.
„Džiaugiamės, kad buvome pasirinkti organizuoti tokį svarbų renginį. Nors surengti tokio dydžio ir
kompleksiškumo žaidynes – išties
nelengva užduotis, praeityje esame įgyvendinę ne vieną sudėtingą
projektą tiek Lietuvoje, tiek užsie-

nyje, todėl turime patyrusią komandą“, – teigė „Seven Live“ vadovas
Tomas Inčikas.
„Druskininkuose veikia gerai išplėtota sporto infrastruktūra. Šis
miestas – puiki vieta tokioms žaidynėms, o liepos mėnesį čia gausu žmonių iš visos Lietuvos. Tikime, kad mūsų ilgametė patirtis
padės pakelti šį renginį į dar aukštesnį lygį. Turime sąlyginai nedaug
laiko, todėl, nieko nelaukę, jau pradėjome darbus“, – pridūrė T. Inčikas.

Lietuvos sporto centro kompleksas puikiai pritaikytas profesionalių sportininkų treniruotėms ir varžyboms

Kviečiame registruotis į Druskininkų kurorto
šventės teatralizuotą eiseną

Paskutinį gegužės savaitgalį –
gegužės 27-29 dienomis – Druskininkuose
organizuojamas
vienas iš įspūdingiausių metų
renginių – Kurorto šventė. Sugrįžta ir tradicija šventę pradėti įspūdinga teatralizuota druskininkiečių bei svečių šventine
eisena.
Kviečiame visas įmones, įstai-

gas, nevyriausybines jaunimo,
senjorų, menininkų organizacijas,
moterų, sporto, verslo klubus registruotis ir dalyvauti šventinėje eisenoje. Šių metų eisenos tema –
„Sveiki sugrįžę!“
Užsiregistruoti dalyvauti eisenoje
galite telefonu (8 313) 53122 arba
elektroniniu paštu vadyba@druskininkukulturoscentras.lt

Registracija vyksta iki gegužės
16 d.
Pasitelkite kuo daugiau vaizduotės, naudokite teatro elementus,
kostiumus, atributiką – tegul eisena
bus tikras ir nepakartojamas Druskininkų karnavalas, savo išradingumu ir vaizdu prikaustantis gausybės žiūrovų dėmesį!
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Į Druskininkus sugrįžo sportinių šokių festivalis – planuojama, kad
renginys taps tradiciniu

Praėjusį savaitgalį LSC sporto
komplekse „Druskininkai“ vyko
sportinių šokių festivalis „Druskininkų pavasaris 2022“, kurio
metu buvo surengtas Lietuvos
jaunimo iki 21 m. Lotynų Amerikos šokių čempionatas. Šokėjai
taip pat varžėsi dėl Druskininkų
savivaldybės mero Ričardo Malinausko taurės.
Pasveikinusi festivalio dalyvius,
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pasidžiaugė, kad po ilgo laiko tarpo sportiniai šokiai pagaliau
sugrįžo į Druskininkus. „Šokiai ir
kurortas yra neatsiejama dalis. Juk
šokis – tai meilė, aistra, harmoni-

ja ir malonumas. O būtent tai atitinka ir mūsų kurorto emocijas. Todėl
nuoširdžiai dėkoju renginio organizatoriui Virginijui Visockui už pastangas, kad šis renginys vėl įvyktų
Druskininkuose. Visiems renginio
žiūrovams linkiu gero laiko ir puikių
emocijų, o dalyviams – pasiekti užsibrėžtus tikslus“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Čempionato aukso medalius ir
mero R. Malinausko taurę po labai atkaklios kovos laimėjo Vilniaus
„Ratuto“ šokėjai Valerijus Šylo ir
Smiltė Kozlovskytė.
Sidabras šiose varžybose atiteko
Vilniaus „Judesio“ sportininkams
Rokui Kraucevičiui ir Ilzei Kamins-

kaitei, o bronza pasipuošė Laurynas Makarovas ir Kotryna Ambrazevičiūtė iš Vilniaus „Juventos“.
Varžybų laimėtojus apdovanojo ir
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centras AQUA.
Po varžybų pakalbintas ką tik
Lietuvos čempionu tapęs ukrainietis Valerijus Šylo neslėpė savo
džiaugsmo ir dėkingumo. Jis yra
kilęs iš pietryčių Ukrainos miesto Dnipro. Į Lietuvą šokti kartu su
lietuvaite partnere Valerijus atvyko
prieš vienerius metus.
Šią savaitę susitikimo Druskininkų savivaldybėje metu buvo aptartos šokių festivalio aktualijos ir pasidžiaugta jo sėkme. Nuspręsta,

kad ši elegantiška šokio šventė turėtų tapti tradicine ir džiuginti žiūrovus kiekvieną pavasarį.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė pažymėjo, kad šokių festivalis
rengiamas ypatingu laiku – narcizų
žydėjimo savaitgalį. Todėl tikimasi,
kad šokių fiesta įsilies į narcizų žy-

dėjimą šventę ir kasmet pritrauks
vis daugiau dalyvių bei žiūrovų.
Pasak Lietuvos sportinių šokių
federacijos (LSŠF) viceprezidento, šokių eksperto V. Visocko, per
dvi dienas trukusį festivalį pasirodė
daugiau kaip 400 dalyvių, renginį
aplankė apie 1000 žiūrovų.

Gyventojų dėmesiui: gegužės
mėnesį vyks karinės pratybos

Gegužę ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje bei teritoriniuose vandenyse vyks Lietuvos kariuomenės pratybos Karinės pratybos / Lietuvos kariuomenės archyvo nuotrauka

Po ilgo laiko tarpo sportiniai šokiai pagaliau sugrįžo į Druskininkus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gegužės mėnesį visoje Lietuvoje, o taip pat ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir teritoriniuose vandenyse vyks Lietuvos kariuomenės
pratybos, kuriose dalyvaus Lietuvos ir sąjungininkų kariai, atstovai iš
įvairių LR institucijų ir organizacijų.
Vykdomų taktinių užduočių metu bus naudojamos mokomosios imitacijos priemonės, imitaciniai šaudmenys.
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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V. Blinkevičiūtė: „Maisto kainas būtina stabdyti“

V. Blinkevičiūtė: „Ir Europa, ir Lietuva turi labai nedaug laiko stabdyti maisto kainų augimą.
Tai įmanoma padaryti, jei bus atlikti skubūs, ryžtingi veiksmai.“

Rimantas Kazlauskas
Dar kovo pabaigoje Europos
Parlamentas paragino valstybes nares ir Europos Komisiją nedelsiant užtikrinti didesnę maisto produktų gamybą
ES, taip pat skirti pagalbą
maistu Ukrainai.
„Rusijos karas prieš Ukrainą sudavė skaudų smūgį pasaulio maisto sistemai.
Žemdirbiams, taip pat ir Lietuvoje, dėl didelių kainų šiandien sunku apsirūpinti trąšomis bei kuru. Ir Europa, ir
Lietuva turi labai nedaug laiko sustabdyti maisto kainų

augimą. Tai įmanoma padaryti, jei bus atlikti skubūs, ryžtingi veiksmai“, – teigia Europos Parlamento narė Vilija
Blinkevičiūtė.
– Europos Parlamentas savo
rezoliucijoje ragina nedelsiant sutarti dėl maisto tiekimo ES ir už jos ribų veiksmų
plano. Kas dar siūloma?
– Pagrindinė mintis – didinti
maisto produktų gamybą pačioje ES, kad būtų užtikrintas Europos gyventojų (taip pat ir Ukrainos) aprūpinimas maistu.
Europos Komisiją paraginome
didinti vietinę maisto produk-

tų gamybą, o žemės ūkio paskirties žemę naudoti tik maisto
produktams ir pašarams auginti. Taip pat remti labiausiai nukentėjusius maisto gamybos ir
žemės ūkio sektorius, pasiūlyti priemones ūkininkams sušvelninti smarkiai išaugusių trąšų
kainų poveikį, pratęsti pandemijos metu įvestas lengvatas kaimo plėtros paramai, aktyvuoti
479 milijonų eurų krizių valdymo
rezervą, o ES valstybėms leisti
teikti pagalbą žemės ūkio sektoriui.
Veiksmų imtis įpareigoja situacija. Pažiūrėkime į maisto kainas Lietuvos parduotuvėse ir išgirskime, ką kalba mūsų šalies
maisto pramonės ir žemdirbių
atstovai. Jų prognozės labai liūdnos (maisto kainos gali didėti
2-3 kartus), jei nebus imtasi esminių sprendimų.
– Nemažą dalį konkrečių
sprendimų vis dėlto turi priimti nacionalinės vyriausybės. Kokie tie sprendimai galėtų būti?
– Būtina skubos tvarka sukurti kreditavimo mechanizmą ūkininkams, kad šie galėtų įpirkti
trąšas. Brangios trąšos reiškia
brangų maistą.
Reikia numatyti ir bendrą būtinosios žemės ūkio bei maisto produktų gamybos paramos
tvarką (įskaitant ir lengvatas degalams, elektrai, dujoms), atsisakyti tam tikrų perteklinių
ribojimų, mažinančių maisto gamybos pajėgumus. Reikėtų di-

Duris atvėrė nauja medžio drožinių studijagalerija „Dzub Dzub“

Besidomintieji medžio skulptūromis, kryždirbyste, liaudies menu ir senoviniais
rankdarbiais Ž. ir G. Akstinų rankomis sukurtoje medžio drožinių studijoje-galerijoje „Dzub
Dzub“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkuose duris atvėrė dar vienas įdomus lankytinas objektas. Besidomintieji
medžio skulptūromis, kryždirbyste, liaudies menu ir senoviniais rankdarbiais laukiami
Ratnyčioje, Cimakovo g. 7, Živilės ir Gintauto Akstinų rankomis sukurtoje medžio drožinių studijoje-galerijoje „Dzub
Dzub“. Ketvirtadienį surengtas
ir jos pristatymas lankytojams,
kuriame dalyvavo Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Kultūros centro kolektyvas, Druskininkų turizmo srities atstovai.
„Per keturis dešimtmečius trunkantį kūrybinį laikotarpį sukaupiau

medžio darbų kolekciją, kurią noriu pristatyti visuomenei. Atvykę į kurortą, svečiai ieško kažko naujo. Manau, kad galiu juos
sudominti ne tik savo darbų ekspozicija, bet ir edukaciniais užsiėmimais“, – sako naujos medžio
drožinių studijos-galerijos „Dzub
Dzub“ šeimininkas, tautodailininkas G. Akstinas.
Lankytojus su žmona Živile jie
kviečia į savo asmeninę erdvę –
ekspozicija įrengta šeimos namuose. Lankytojus jau namų
prieigose pasitinka G. Akstino sukurtos įspūdingos skulptūros. Dar
daugiau jų galima pamatyti pačioje galerijoje – ten ir šventųjų
skulptūros, ir kryždirbystės dar-

bai, ir medyje perteikti mitiniai
personažai. Daugybę kūrinių, išsibarsčiusių po visą pasaulį, galima pamatyti vizualizacijose ar
plakatuose.
Skulptorius kviečia užsukti ir į
dirbtuvę, kurioje galima apžiūrėti jo naudojamus įrankius, jau
sukurtas ir dar nebaigtas skulptūras. Apžiūrint jo kūrinius, žavi
netradicinis menininko braižas ir
gebėjimas originaliai prakalbinti medį. Kad ir senąjį Druskininkuose augusį, taip vadinamą Pilsudskio ąžuolą, pakirstą vėtros,
kurio pliauskos virto originaliais
rūpintojėliais. G. Akstino rankose
meno kūriniais virsta ir iš ežero
ištraukti medžio luotai. Skulptūromis jau virto ne vienas Druskininkuose augęs ir nuo gamtos stichijų nukentėjęs medis – talentingas
menininkas jiems suteikia antrą
gyvenimą.
Galerijoje galima pamatyti ir G.
Akstino įvairiuose konkursuose
laimėtus apdovanojimus, tarp kurių – respublikinėse konkursinėse
liaudies meno parodose „Aukso
vainikas“ pelnyti aukso ir sidabro
vainikai.
Idėjų ir sumanymų nestokojanti Akstinų šeima nuo šiol lankytojus kvies ne tik pasigrožėti Gintauto sukurtų medžio skulptūrų
ir kryždirbystės ekspozicija; Živilės rankdarbiais ir restauruotomis šeimos relikvijomis (staltiesėmis, rankšluosčiais, nėriniais), bet
ir pasiūlys dalyvauti edukacinėse
programose.
„Mano Druskininkai“
informacija

dinti Lietuvos nacionalinį maisto
saugumo rezervą.
– Nepaminėjote pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) lengvatos maisto produktams.
– Tai sprendžia kiekviena ES
valstybė – savarankiškai. Tik
trys valstybės Europos Sąjungoje neturi lengvatinio PVM būtiniausiems maisto produktams.
Reikia tokią lengvatą įvesti ir
Lietuvoje. Juk tokios mokestinės lengvatos puikiausiai veikia.
Ir tai rodo kitų šalių pavyzdžiai.
Su socialiai atsakingais prekybininkais susitarti irgi galima –
būtent taip dar iki karo padarė Lenkija. Susitarė, kad verslai
tinkamai pasinaudotų lengvata
ir tuo lengvatos dydžiu sumažintų prekių kainas savo lentynose.
Ir jie savo žodžio laikosi.
– Vis dėlto juk nemaža dalimi maisto kainas lemia pabrangusi energija?
– Taip. Jau ir šiandien ES valstybės prisiima didesnę ar mažesnę naštą, kad gyventojai,
verslas patirtų mažesnį smūgį
dėl milžiniškų energijos kainų.
Europos Parlamentas pritarė
būtinumui atsisakyti energetikos išteklių iš Rusijos ir padidinti Europos Sąjungos energetinį
nepriklausomumą.
Todėl daugumai ES valstybių
teks neišvengiamai spręsti sudėtingas užduotis, atsisakant
Rusijos dujų, naftos, anglių.
Mano įsitikinimu, tik tuomet, kai
ES taps nepriklausoma nuo Ru-

sijos išteklių, energijos kainos
Europoje taps stabilesnės, labiau prognozuojamos, tikėtina,
kad sumažės našta valstybėms,
verslui ir gyventojams.
Tai neįvyks per vieną dieną,
nors ir labai norisi. O valgyti juk
norisi kasdien. Todėl būtina daryti viską, kad ir Lietuvoje, ir visoje Europoje šiemet būtų užaugintas kuo didesnis derlius,
pagaminta daugiau produktų.
Tai leistų apsaugoti mūsų žmones nuo maisto kainų augimo ir
maisto produktų trūkumo.
Lietuvoje nuo senų senovės
žemė tapatinama su Motina. Su
mūsų visų pradžia. Šis sekmadienis dovanoja mums nuostabią pavasario šventę – Motinos
dieną. Ir todėl šiandien kreipiuosi į Jus, į vieninteles kiekvienam
iš mūsų.
Mielos Mamos,
tegul ši diena pražysta begalinės vaikų meilės, pagarbos ir meilės žiedais. Būkite
pasveikintos ir prisimintos,
būkite išaukštintos ir laimingos, mylimos ir mylinčios,
brangiosios Mamos!

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-352-01

Druskininkų savivaldybei
– ukrainiečių padėkos už
padovanotus greitosios
pagalbos automobilius

Druskininkų Ukrainai padovanoti du greitosios pagalbos automobiliai su visa įranga ir
būtinais priedais jau pasiekė kovojančius ukrainiečius/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų pastangas padėti nuo karo kenčiantiems
ukrainiečiams deramai įvertino
Ukrainos valstybinė pasienio
tarnyba. Jos vado pavaduotojas, brigados generolas Vadimas Čenčikas atsiuntė Druskininkų savivaldybei adresuotą
padėkos raštą.
Jame nuoširdžiai dėkojama už
Druskininkų Ukrainai padovanotus du greitosios pagalbos automobilius su visa įranga ir būtinais
priedais, kurie jau pasiekė kovojančius ukrainiečius.
Apie tokių automobilių būtinybę
druskininkiečiams pranešė Lietuvos ambasadorius Moldovos

Respublikoje Kęstutis Kudzmanas ir Europos komisijos atstovas
Moldovos Respublikoje Gintautas
Baranauskas.
Gavęs prašymą, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas sušaukė atsakingų darbuotojų susirinkimą, kurio
metu buvo nuspręsta du greitosios medicinos pagalbos automobilius išsiųsti į Ukrainą.
Ypatingai greitai pavyko sutvarkyti visus su šiuo humanitariniu
kroviniu susijusius formalumus,
ir po dviejų savaičių automobiliai
pasiekė Ukrainą.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Per „Narcizų žydėjimo“ fiestą žmonės šventė laisvę, džiaugėsi
gyvenimu ir gyvu bendravimu

Praėjusį savaitgalį Druskininkai pakvietė pasimėgauti pražydusių narcizų jūra ir šviesų
magija/Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus ir DKC nuotraukos

Laimutis Genys
„Beprotiškai fantastiška“ –
tokią legendinę Vytauto Kernagio frazę buvo galima ne
kartą išgirsti Druskininkuose
praėjusį savaitgalį, kai dešimtys tūkstančių druskininkiečių ir kurorto svečių iš visos
Lietuvos ir užsienio mėgavosi įspūdingais pražydusių
narcizų laukais ir fantastiška
šviesų fantazija, kai į narcizų
laukus nusileisdavo sutemos.
Mobiliųjų telefonų foto ir
vaizdo kameromis buvo užfiksuota gausybė įspūdingų vaizdų, vėliau pasklidusių
po visą Lietuvą ir rodančių,
kaip įspūdingai Druskininkuose žmonės švenčia laisvę
džiaugtis gyvenimu ir gyvu
bendravimu.
Balandžio pabaigoje nuostabusis Vijūnėlės parkas tradiciškai nusidažo sodriu pražydusių
narcizų geltoniu – čia jų pražysta per pusę milijono! Kadangi
šis pavasaris pagailėjo šilumos,
ilgai lauktai Narcizų šventei nespėjo pražysti ir parke augančios rausvažiedės sakuros.
Penktadienio vakarą Pramogų
aikštėje šventės pradžią paskelbė pop-klasikos grupė „el Fuego“, sukvietusi į koncertą gausybę klausytojų.
Sutemus, Druskininkai pakvietė į žydinčių narcizų lauką, kai
atslinkus tamsai, įsižiebė meninės šviesų instaliacijos ir sukūrė
vaizdinį, lyg žvaigždėtas dangus
nusileido ant žemės. Stebuklingai apšviestus laukus galima
buvo stebėti du vakarus – penktadienį ir šeštadienį bei kaskart
matyti skirtingas šviesos vizijas. Penktadienio vakarą, prasidėjus lietui, lazeriai ir prožektoriai virš narcizų sukūrė spalvotą
rūką, o šeštadienį, pragiedrėjus
nakties dangui, buvo galima stebėti visai kitokį, bet ne mažiau
„beprotiškai fantastišką“ vaizdą.
Tai, kaip tuos du vakarus atrodė
narcizų laukai, žodžiais perteikti
neįmanoma – tai reikėjo pamatyti. Visas parkas nuo Druskonio ežero iki pat Vijūnėlės tvenkinio, baltasis tiltelis ir miškas
buvo sujungti į vientisą vizualią
erdvę, kurioje pojūčius sustiprino sklindantys ambientinės mu-

zikos garsai.
Druskininkų „Lions“ moterų
klubas penktadienio pavakarę
pakvietė į Pramogų aikštėje surengtą paramos akciją „Ukrainietiški barščiai“, skirtą paremti
Ukrainos vaikus. „Akcija praėjo
puikiai, visus barščius pardavėme. Labai dėkojame mūsų klubo draugams ir partneriams:
sezoninės virtuvės restoranui
„Šilo kopa“, sveikatos, ramybės
ir grožio šaltiniui – UAB „Draugystės sanatorija“ ir gurmaniškų
patiekalų meistrams „Pasaulio
puodai“, be kurių akcija nebūtų
įmanoma“, – kalbėjo Druskininkų „Lions“ moterų klubo narės.
Šeštadienio vidurdienį, nušvitus saulei, parke sužibo spindintys veidrodiniai personažai,
kurie vaikštinėjo parko takeliais
ir mielai fotografavosi su visais
norinčiaisiais, o tokių buvo tikrai daug. Prūžus lietui, žmonės vėl sugrįžo į parką, kuriame
juos pasitiko aukštaūgiai kojūkininkai, vėl tapę uolių fotografuotojų modeliais. Puikią nuotaiką
stiprino parke įvairius koverius
kartu su saksofonininku Tomu
Čiukausku atlikusi dainininkė Indraja.
Didelio mažųjų susidomėjimo
ir susižavėjimo sulaukė ant Vijūnėlės kranto įsikūręs muilo burbulų pūtimo „fabrikas“. Milžiniško dydžio burbulai kilo aukštai į
dangų ir pasklido po visą parką,
kurdami nerūpestingos vaikystės atmosferą. Paskui netikėtai
pasirodė 19 amžiaus ponų drabužiais apsirėdę ponai ir ponios,
kurie, oriai žingsniuodami parko takeliais, buvo priversti daug
kartų sustoti – žmonės norėjo ir
su jais įsiamžinti nuotraukose.
Kad šventė nebūtų tik akiai ir
sielai, Vilniaus alėjoje klegėjo
margaspalvė mugė. Šviežutėliai pyragai, meduoliai, šimtalapiai, šalta gira, šviežiai išrūkyta
pajūrio žuvis, ūkininko lašinukai
ir skilandžiai – rietė nosį ir kvietė pirkti.
Tie, kas savaitgalį apsilankė
Druskininkuose, buvo tikrai laimingi ir patenkinti – giliai įkvėpė
gaivaus kurorto oro, išskleidė
savo emocijas ir šviesiai nusiteikę apglėbė atėjusį pavasarį –
buvo „beprotiškai fantastiška“!

ĮSPŪDŽIAI:
Halina su dukra ir sūnumi, karo pabėgėliai iš Chersono: „Su vaikais į Lietuvą atvykome kovo
pradžioje, apsistojome Kaune. Į Druskininkus kartu švęsti stačiatikių Velykų mus pakvietė čia įsikūrę draugai, kurie, prasidėjus karui, irgi pabėgo iš Ukrainos. Mane sužavėjo didžiulis narcizų laukas, gaila, kad dar ne visi pražydę. Pas mus tokiu laiku jie jau būna peržydėję. Narcizų geltonumas
man priminė vaizdą, kai pas mus Ukrainoje žydi saulėgrąžos. Vaikčiojome po narcizų lauką vakare,
labai sužavėjo nuostabus apšvietimas, to dar niekada nebuvau mačiusi. Sūnus Dima ir dukra Viktorija ištisą valandą buvo prilipę prie muilo burbulų pūtėjų, jie ir patys bandė juos pūsti. Gera, kad
jie buvo laimingi. Pas jus labai gražu, jautėme puikią nuotaiką, mus kalbino daug šventėje dalyvavusių lietuvių, jie geranoriški, jaučiame jūsų palaikymą. O Druskininkai – puikus kurortas, labai norėčiau čia dar kartą sugrįžti, ne kaip pabėgėlė, bet, kaip poilsiautoja“.
Arvydas Rimeika su šeima iš Danijos: „Su šeima gyvename Danijoje, o dabar grįžome Velykoms į gimtuosius Lazdijus. Nusprendėme atvažiuoti ir į Druskininkus, kuriuose jau buvome ir per
Velykas. Dabar atvykome pasižiūrėti garsiosios Narcizų žydėjimo šventės.
Labiausiai čia žavi puiki visų nuotaika, žmonės geranoriški, vieni kitiems šypsosi, nepažįstami
kalbina vieni kitus. Akivaizdu, jog po pandemijos visi nori jaustis laisvi ir daugiau bendrauti. Man labai patiko parke vykęs improvizuotas koncertas, kai puikiai džiazuojanti mergina dainavo, pritariant
saksofonui. Danijoje irgi vyksta miestų šventės, tačiau ten daugiau komercijos, mažiau nuoširdumo. Ačiū Druskininkams už gerą nuotaiką!”
Aida Mingailienė, senjorė iš Vilniaus: „Į Druskininkus mane atsivežė draugė Irena, ji – buvusi druskininkietė, todėl sakė, kad reikia pamatyti, kaip Druskininkuose įspūdingai žydi narcizai. Ji
man šeštadienio rytą parodė socialiniuose tinkluose įdėtus naktinius, įspūdingai apšviestų narcizų
laukų vaizdo įrašus. Susigundžiau atvažiuoti. Tokį didžiulį narcizų lauką mačiau pirmą kartą, tikrai
užburiantis vaizdas. O dar visokių atrakcijų čia buvo sugalvota. Ypač patiko veidrodiniai žmonės,
su kuriais nusifotografavau. Seniai nesilankiau Druskininkuose, pastebėjau, kad kurortas atsinaujinęs, labai gausiai lankomas. Kiek domėjausi, čia kiekvieną savaitgalį vyksta kas nors įdomaus“.
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Druskininkų jaunimui 2022-ieji žadami ypač aktyvūs ir įdomūs
Šie metai yra paskelbti ne tik
Lietuvos ir Europos jaunimo,
bet ir Savanorystės metais.
Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos aktyvius bei smalsius 14-29 metų
jaunuolius iš visos Lietuvos
pakvietė burtis ir tapti „Lietuvos jaunimo metų“ ambasadoriais. Druskininkų savivaldybės mokinių taryba kartu
su Druskininkų savivaldybės
jaunimo reikalų taryba išrinko penkis jaunuolius, tapsiančius jaunimo ambasadoriais.
Visi jie – kūrybingi, nestokojantys pozityvios energijos ir
įsitraukiantys į visuomenines
veiklas. Druskininkų miesto
jaunimo ambasadorių komanda mūsų miestui, mokykloms
bei organizacijoms praneš
apie Lietuvoje ir Druskininkų
mieste organizuojamus renginius, skirtus paminėti Lietuvos jaunimo metus.
2022 m. pradžioje Jaunimo reikalų departamentas paskelbė informaciją apie Lietuvoje kuriamą jaunimo ambasadorių tinklą.
Druskininkų savivaldybės Jaunimo metų ambasadorių pareigas
eis ir informaciją apie Jaunimo
metų renginius skleis Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos
(DSMT) nariai – Neda Straigytė,
Karolina Zozulytė, Viktorija Gylytė, Kristupas Ciparis bei Emilija
Aranauskaitė
Jaunimo ambasadoriai skleis
informaciją apie jaunimo politiką ir iniciatyvas, sieks atkreipti
dėmesį į Druskininkų ir Lietuvos
jaunimo politikos tikslus, problemas, inicijuos diskusijas, kad
jaunimo balsas būtų išgirstas bei
būtų priimti jaunimui palankūs
sprendimai. Moksleiviams ir jaunuoliams suteikiama galimybė
atstovauti Druskininkų jaunimui
Lietuvos jaunimo metų renginiuose. Jaunimo ambasadorystė – unikali galimybė, kuri ugdo
jaunų lyderių ir pokyčių kūrėjų
tinklą švietimo, veiksmų ir poveikio būdu. Tai suteikia naujos kartos lyderiams galimybių užmegzti ryšį su panašiai mąstančiais
bendraamžiais ir įtakingais veikėjais, ugdyti kompetenciją ir kritinius įgūdžius bei pakeisti savo
geresnės ateities viziją, pasitelkus novatoriškus veiksmus.
Būsimi Druskininkų miesto jaunimo ambasadoriai N. Straigytė,
K. Zozulytė, V. Gylytė, K. Ciparis bei E. Aranauskaitė pasidalijo mintimis, kuo ši iniciatyva
juos sudomino ir ką jiems suteiks
nauja patirtis.
– Tapti jaunimo ambasadoriais – rimtas žingsnis. Kodėl
nusprendėte jais tapti?
– Karolina: „Jaunimo reikalų koordinatoriaus Mantas Micevičius pasakė, kad yra renkami
Druskininkų miesto jaunimo ambasadoriai. Apie kandidatavimą į
jaunimo ambasadorius niekada
nebuvau girdėjusi, todėl tai man
pasirodė įdomu, norėjosi daugiau sužinoti apie jų veiklą“.
– Emilija: „Apie galimybę tapti
jaunimo ambasadore sužinojau
Druskininkų savivaldybės mo-

kuriame vienybę ir esame laimingesni“.
– Viktorija: „Būti aktyviam
svarbu ne tik todėl, kad taip galime padėti kitiems, savo miestui ir
bendruomenei, bet ir dėl to, kad,
įsitraukę į įvairias veiklas, augame kaip asmenybės, atrandame
naujus dalykus, kurie gali praturtinti mūsų gyvenimus, gebame geriau pažinti, suprasti save
ir kitus“.
– Kristupas: „Kiekviena veikla mus papildo, suteikia galimybių tobulėti, atrasti sau patinkančias sritis ir net sieti jas su savo
ateitimi. Dažnai jaunuoliams atrodo, jog įsitraukimas į veiklas
yra tik laiko praleidimas, jie neatkreipia dėmesio į tai, kad taip
prisideda ir prie savo asmeninio
tobulėjimo, stiprina pasitikėjimą
savimi, įgyja naujų žinių. Todėl
mūsų, kaip jaunimo ambasadorių, siekis – skatinti jaunimą būti
veiklesnį!“

Jaunimo ambasadoriai skleis informaciją apie jaunimo politiką ir iniciatyvas, sieks atkreipti dėmesį į Druskininkų ir Lietuvos jaunimo
politikos tikslus, problemas, inicijuos diskusijas, kad jaunimo balsas būtų išgirstas bei būtų priimti jaunimui palankūs sprendimai/Druskininkų
savivaldybės archyvo nuotrauka

kinių tarybos susirinkimo metu.
Supratau, kad tai bus puiki patirtis ir, žinoma, didelė investicija į save. Jaučiau, kad man tai labai patiks“.
– Neda: „Išgirdau žodį „ambasadorius“ ir juo susižavėjau. Šis
žodis nuskambėjo kaip nuotykis,
suteiksiantis rimties, dar daugiau atsakomybių bei naujų žinių. Be to, jis siejasi su jaunimu,
dėl kurio, matyt, labiausiai ir susidomėjau šia veikla. Šiuo metu
labai domiuosi jaunimo klausimais, noriu daugiau bendrauti su jaunuoliais, geriau juos suprasti, padėti. Būdama jaunimo
ambasadore, galėsiu geriau įsigilinti į jaunimo poreikius, išsiugdysiu stipresnį atsakomybės
jausmą, išmoksiu greitai ir sumaniai spręsti iškilusias problemas,
gebėsiu padėti ne tik sau, bet ir
kitiems“.
– Viktorija: „Mane akimirksniu sužavėjo mintis apie jaunimo
ambasadorės pareigas, bet, žinoma, reikėjo laiko gerai apgalvoti, ar man to reikia ir, ar aš to
noriu. Supratau, kad turiu būtent
tokių savybių, kurių reikia jaunimo reikalų ambasadoriui. O noras daryti gera, realizuoti save
bei įgyvendinti idėjas, dar labiau
sustiprino pasiryžimą tapti ambasadore“.
– Kristupas: „Labai norėjau
tapti vienu iš jaunimo ambasadorių, domėjausi šių jaunuolių veiklomis ir pareigomis. Pamaniau,
kad man tai bus įdomus bei naudingas iššūkis. Pakviečiau ir kitus jaunuolius tapti jaunimo ambasadoriais bei parodyti, kad
jaunimui niekada nėra vėlu ką
nors pradėti“.
– Kaip manote, kokios jūsų
asmeninės savybės pravers,
tapus jaunimo ambasadoriais?
– Karolina: „Būdama jaunimo
ambasadore, sieksiu, kad jau-

nuoliai gerai jaustųsi aplinkoje,
kurioje mokosi ir leidžia laisvalaikį. Taip išryškės mano stipriosios
savybės: empatija, atsakingumas, supratingumas, tolerantiškumas“.
– Emilija: „Esu komunikabili,
atkakli ir kūrybinga. Manau, kad
šios savybės man pravers, tapus jaunimo ambasadore. Galėsiu drąsiai įgyvendinti savo idėjas, ieškoti naujų pažinčių. Labai
vertinu savo atkaklumą, nes žinau – jeigu pradėsiu kažką daryti, tai darysiu iki galo. Manau,
kad tai yra labai svarbi savybė,
einant jaunimo ambasadorės
pareigas“.
– Neda: „Nuoširdumas, atvirumas, ryžtingumas, drąsa –
nebijau reikšti savo nuomonę,
diskutuoti, ieškoti sprendimų.
Rimtumas, griežtumas – dažniausiai renginių ar kitų veiklų
metu mėgstu susikaupimą, tvarką, tikslumą, todėl gerai sekasi
organizaciniai reikalai. Kūrybiškumas – stengiuosi sugalvoti kuo
įvairesnių veiklų, renginių, žaidimų. Esu linksma ir pozityvi –
nors būnu griežta, bet stengiuosi ir pašmaikštauti, nes šypsenos
mus pradžiugina. O, būdami laimingi ir pozityvūs, turime daugiau energijos kurti. Juokaudami nusiraminame, sukuriame
šiltesnį ryšį su kolegomis, tuomet ir diskutuoti nebūna baisu.
Be to, esu empatiška – mėgstu
išklausyti, padėti kitiems. Mėgstu daryti refleksijas ir klausti, kaip
jaunimas jaučiasi, kuo norėtų pasidalinti“.
– Viktorija: „Visuomet siekiu
užsibrėžto tikslo, esu drąsi, o
tai padeda darbą atlikti iki galo
ir neišsigąsti, susidūrus su sunkumais. Be to, esu komunikabili,
moku bendradarbiauti – šios savybės praverčia, dirbant komandoje“.
– Kristupas: „Mano stipriosios
savybės – tikslumas, komunika-

bilumas ir gebėjimas dirbti komandoje. Be šių savybių neatsirastų galimybių kurti ir veikti. Esu
iniciatyvus – be šios savybės nebūtų noro bandyti kažką nauja,
įgyti naujų patirčių“.
– Bėgant laikui, vis daugiau
jaunų žmonių įsitraukia į visuomenines veiklas. Kodėl,
Jūsų nuomone, svarbu būti
aktyviam, dalyvauti savanoriškoje veikloje, jaunimo organizacijose, renginiuose?
– Karolina: „Visų pirma, dalyvavimas kuo įvairesnėse veiklose yra puiki proga atrasti save:
naujus pomėgius, savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Kuo daugiau žinių ir gyvenimiškos patirties sukaupsime, būdami jauni,
tuo lengviau bus toliau augti kaip
asmenybei ir tobulėti pasirinktoje
karjeros srityje. Be to, dalyvaudami veiklose, kuriose galime
„paragauti“ įvairių atsakomybių
bei įgyti naujų patirčių, susipažįstame su įdomiais žmonėmis.
Naujos pažintys augina asmenybę bei moko tolerancijos, pakantumo, supratingumo“.
– Emilija: „Įsitraukti į visuomenines veiklas yra labai svarbu,
nes tai suteikia labai daug patirčių ir gyvenimiškų pamokų, kurios, mano nuomone, yra labai
svarbios. Kai pati dalyvauju ir įsitraukiu į įvairias veiklas, žengiu
didelį žingsnį savęs pažinimo kelyje, nes išbandau save skirtingose srityse ir pradedu geriau
suprasti, kas man patinka ir kur
aš atsiskleidžiu geriausiai“.
– Neda: „Tai padeda geriau pažinti save, tobulėti bei padėti kitiems, dalintis žiniomis. Naujos
patirtys leidžia žvelgti į gyvenimą
iš skirtingų perspektyvų. Pradedame geriau pasitikėti savimi,
tampame nuoširdesni, supratingesni. Taip turime galimybę mėgautis gyvenimu, skatiname ir kitus tai daryti. Padėdami kitiems,

– Kokį pėdsaką jaunimo ambasadorių veiklos patirtis paliks Jūsų asmeniniame gyvenime?
– Karolina: „Tikiuosi sužinoti ir
atrasti ką nors nauja apie save
bei jaunimą. Leidžiuosi tarsi į
naują nuotykį, kuris, tikiu, bus labai įdomus ir naudingas“.
– Emilija: „Tikiuosi, kad, tapusi ambasadore, turėsiu daugiau
progų ir galimybių realizuoti savo
idėjas ir įgausiu dar daugiau atsakingumo bei drąsos. Manau,
ši patirtis paliks didelį pėdsaką mano gyvenime ir bus didelis
„pliusas“ ateityje“.
– Neda: „Ši veikla sustiprins
pasitikėjimą savimi bei ryžtingumą, suteiks daugiau drąsos, kūrybiškumo, naujų žinių, supratimą įvairiomis temomis. Visas
šias ir kitas savybes galėsiu panaudoti jaunimo ir kitų asmenų
ugdyme“.
– Viktorija: „Buvimas jaunimo
ambasadore suteiks neįkainojamos patirties ne vienoje gyvenimo srityje. Šioje veikloje tikiuosi
susidurti su įvairiais iššūkiais bei
sunkumais ir juos įveikti kartu su
komanda. Tikiuosi labiau pažinti ir suprasti save bei susipažinti
su motyvuotais ir įdomiais žmonėmis“.
– Kristupas: „Jaunimo ambasadorystė man suteiks dar daugiau iniciatyvos įtraukti jaunimą
į vykdomas veiklas, padės geriau suprasti save, suteiks galimybę praturtinti komunikacijos
žinias, kurios reikalingos visur ir
visada. Be abejonės, širdyje liks
daug šiltų prisiminimų bei emocijų, padės užmegzti naujas pažintis, kurios gyvenime leidžia
dar geriau pažinti save“.
Kiekvienas jaunuolis „neša“
sau artimos temos vėliavą: Neda
– ekologijos ir aplinkosaugos,
Viktorija – Jaunimo įgalinimo ir
dalyvavimo, Karolina – Švietimo
ir kultūros, Kristupas – socialinės
srities, o Emilija – sveikatos.
Parengė Mantas Micevičius,
Švietimo skyriaus vyriausiasis
specialistas-Jaunimo reikalų
koordinatorius
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Profesinės šventės proga – padėkų gausa
Druskininkų savivaldybės medikams

Druskininkų savivaldybės medikams organizuotos šventės akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius

projektus;Sigutei Vilkelienei –
už atsakingumą, įdomiai ir kūrybiškai vykdant sveikatinimo
veiklas; Laimai Sadauskienei –
už nuoširdų ir profesionalų darbą, aktyvią veiklą; Editai Bankietaitei – už atsidavimą darbui
ir norą tobulėti; Irmai Tamulevičienei – už idėjas ir iniciatyvą,
bendradarbiavimą, pasidalinimą savo žiniomis; Vilijai Žadeikienei – už profesionalų ir kūrybinį darbą, bendradarbiavimą,
vykdant veiklas.
Druskininkų ligoninės gydytojai kardiologei, Vidaus ligų skyriaus vedėjai-gydytojai Nijolei
Šavelskienei padėka skirta už
profesionalų ir atsakingą darbą, suvaldant COVID-19 infekciją; Vidaus ligų gydytojai Editai
Ceizarytei – už profesionalumą
ir pareigingumą bei operatyvų
darbo organizavimą ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19
infekcijos metu; COVID-19 skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai Kristinai Sapežinskaitei
– už nuoširdumą, atsidavimą,
dėmesingumą ir profesionalumą, prižiūrint COVID-19 infekcija sergančius pacientus; COVID-19 skyriaus slaugytojo
padėjėjai Vidai Jankauskienei
– už darbštumą, kruopštumą,
dėmesingumą ir atsidavimą,
prižiūrint COVID-19 infekcija
sergančius pacientus; Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
Karščiavimo poskyrio bendrosios praktikos slaugytojai Stasei Gaidienei – už paslaugumą, komunikabilumą ir nuoširdų
dėmesį pacientams; Priėmimo
ir skubios pagalbos skyriaus
Karščiavimo poskyrio slaugytojo padėjėjai Rūtai Vilkelienei –
už kolegiškumą, draugiškumą,
toleranciją ir sąžiningą darbą;
VšĮ Druskininkų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėjui-gydytojui Ernestui
Margeliui – už efektyvų ir operatyvų priėmimo ir skubios pa-

galbos bei karščiavimo skyriaus
darbo organizavimą, paslaugų
kokybės gerinimą, nuoširdų dėmesį pacientams ir pelnytą jų
pasitikėjimą. Druskininkų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vyr. slaugytojai
Vilijai Griškaitienei padėkota už
profesionalumą ir atsakingumą,
koordinuojant Vaikų skyriaus,
Priėmimo ir skubios pagalbos,
Karščiavimo skyrių darbą ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 infekcijos metu; Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
bendrosios praktikos slaugytojai Gitanai Truskienei – už profesionalumą, komunikabilumą,
nuoširdžią pagalbą kolegoms ir
dėmesį bei rūpestį pacientams;
Priėmimo ir skubios pagalbos
skyriaus slaugytojo padėjėjai
Genei Zaliauskienei – už sąžiningai atliekamą darbą, komunikabilumą, nuoširdumą ir jautrumą, bendraujant su kolegomis
bei pacientais; ergoterapeuteimasažuotojai Liucijai Janulevičiūtei – už nuoširdų ir profesionalų darbą su pacientais ir
puikų bendradarbiavimą su kolegomis; kineziterapeutui Justinui Radzevičiui – už profesionalų darbą ir nuoširdų bendravimą
su pacientais; vaikų ligų gydytojai, Vaikų ligų skyriaus vedėjai-gydytojai Rasai Povilaitienei
– už atsidavimą savo profesijai,
profesionalumą, komunikabilumą ir nuoširdų dėmesį bei rūpestį pacientais; gydytojui anesteziologui-reanimatologui Arnui
Šeškevičiui – už profesionalumą ir aktyvų dalyvavimą, prisidedant prie sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės gerinimo savivaldybėje, nuoširdų bendradarbiavimą ir dėmesį kolegoms
bei pacientams; Konsultacinės
poliklinikos Procedūrinio kabineto bendrosios praktikos slaugytojai Aurelijai Mackevičienei
– už profesionalumą, nuoširdų
bendravimą su pacientais, są-

žiningą darbą ir puikius veiklos
rezultatus; Klinikinės diagnostinės laboratorijos medicinos biologei Miglei Kavaliukienei – už
profesionalų darbo organizavimą, iniciatyvumą, aktyvumą ir
puikius darbo rezultatus; biomedicinos technologei Linai Buoželienei – už atidumą, tikslumą,
darbštumą ir nuoširdų bendravimą su pacientais.
Profesinės dienos išvakarėse padėkota ilgiausiai – net
51-erius metus – Druskininkų
pirminės sveikatos priežiūros
centre (PSPC) dirbančiai darbuotojai – Psichikos sveikatos
centro slaugytojai Vandai Kasperiūnienei. Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko
pasirašyta padėka už prisidėjimą prie COVID-19 skiepijimo,
darbą COVID-19 vakcinavimo centre, teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas VSAT užkardose migrantams apdovanota ir Druskininkų PSPC bendrosios praktikos slaugytoja Laima
Tamulienė. Už kiekvieną dieną teiktas sveikatos priežiūros
paslaugas VSAT užkardose migrantams bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimą COVID-19
pacientams namuose padėkota šeimos gydytojams Kęstučiui

Juškai ir Gintarei Grigaliūnei.
Padėkos už prisidėjimą prie
COVID-19 skiepijimo, darbą
COVID-19 vakcinavimo centre
įteiktos Druskininkų PSPC Klinikos laborantei Gintarei Janulevičiūtei ir bendrosios praktikos
slaugytojoms Lidijai Kanopkienei, Eglei Akstinaitei ir Rūtai
Goberienei, bendrosios praktikos slaugytojai Kristinai Sviderskienei ir slaugytojo padėjėjai Onutei Bendaravičienei – už
prisidėjimą prie COVID-19 valdymo, dirbant mobiliojoje komandoje, kuri teikė COVID-19
sergantiems pacientams paslaugas jų namuose, darbą vakcinacijos centre bei mobiliajame
testavimo punkte, koordinatorei
Rasai Legevičiūtei-Dovidonei –
už prisidėjimą prie COVID-19
skiepijimo, darbą COVID-19
vakcinavimo centre, pacientų srautų koordinavimą, registracijos užtikrinimą, bendrosios praktikos slaugytojai Alinai
Vaitukevičienei – už prisidėjimą prie COVID-19 skiepijimo,
darbą COVID-19 vakcinavimo
centre, aktyvų dalyvavimą, teikiant medicininę pagalbą įvairiuose sporto renginiuose, kaip
budinčiam medicinos personalui, Greitosios medicinos pagal-

bos vedėjai Nijolei Sarafinaitei,
slaugytojai Gabrielei Maciunskienei – už greitosios medicinos
pagalbos darbo organizavimą
pandemijos laikotarpiu, vyriausiajai slaugos administratorei
Zitai Viščinienei – už prisidėjimą prie pandemijos suvaldymo
Slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje.
Už nuoširdų rūpestį ir atsidavimą darbui padėkota ir Druskininkų gydyklos medikams
– bendrosios praktikos slaugytojai Alenai Arabchyk, kineziterapeutei Ievai Blažytei, masažuotojai Eglei Petruškevičiūtei,
slaugytojo padėjėjai Onai Uzdilienei, slaugytojo padėjėjai Vidai
Ivanauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Linai Balčiuvienei, bendrosios praktikos slaugytojai Ramunei Valiukėnienei
ir gydytojui Rimantui Ambrazaičiui.
Profesinės šventės proga savo
dainomis Druskininkų medicinos srities darbuotojus nudžiugino charizmatiška dainininkė,
dainų autorė Aldegunda.
„Mano Druskininkai“
informacija

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ
PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE
2022 M. II KETV. GRAFIKAS
Eil.
Nr.

Data

Laikas

Techninės apžiūros atlikimo vieta

1.

Gegužės 5 d.

9.00-12.00

Vytauto g., Leipalingio mstl. (prie dirbtuvių)

2.

Gegužės 6 d.

9.00-11.00

Vakaro g. 18, Neravų k. (A. Dailydės sodyboje)

Valstybės rinkliavos dydis: už traktoriaus techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už priekabos – 5,50
Eur. Ši rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 53015, lėšų
gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija. Rinkliavą patogiausia sumokėti AB „Lietuvos paštas“
pašto skyriuose, UAB „Perlas Finance“ „Perlo“ terminaluose, SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT,
UAB kasose, bankuose ar kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose: https://www.
vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai
Smulkesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus, tel. (8 313) 52 117, 8 610 14 641, el. p.
dangirdas.l@druskininkai.lt
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Miesto muziejuje – paroda „Lietuva ir Kazachstanas. Žvilgsnis iš toli“
Ona Žukienė
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos renginių
organizatorė

Geriausi jaunųjų dailininkų piešiniai iš keturių Lietuvos miestų kartu su Kazachstano
fotomenininkų darbais keliauja po Lietuvą – tarp geriausiųjų yra ir M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių kūriniai. Paroda dabar eksponuojama
Druskininkuose/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Gruodžio mėnesį Lietuvos
Respublikos Seime buvo atidaryta paroda, skirta Lietuvos ir Kazachstano respublikų diplomatinių santykių
30-mečiui. 1991 metų gruodžio 20 dieną Kazachstano
Respublikos nepriklausomybę pripažino Lietuva, o 1991
metų gruodžio 23 dieną atkurtos Lietuvos nepriklausomybę pripažino Kazachstanas.
Pažymint šias valstybėms
svarbias datas, Lietuvos Respublikos Seimas kartu su Kazachstano Respublikos ambasada Lietuvoje surengė vaikų
piešinių konkursą „Lietuva ir
Kazachstanas: šalių laisvė ir
draugystė“.
Geriausi jaunųjų dailininkų piešiniai iš keturių Lietuvos miestų
kartu su Kazachstano fotomenininkų darbais keliauja po Lie-

Praėjusį savaitgalį „Pirmosios
vagos“ šventė jau dvidešimtąjį
kartą į Veisiejus sukvietė artojus iš visos Lietuvos. Senos ir
naujos tradicijos, gausybė svečių, kurie ne tik sakė sveikinimo kalbas, bet ir pademonstravo, kaip moka arti žemę.
Laikydamiesi senovės papročių, pirmąją vagą artojai išvertė ir žemę atrakino per Jurgines
– balandžio 23-ąją. Išlydint artojus į laukus, šventėje buvo prisimintos senosios tradicijos. Mūsų
senolių manymu, nuo pirmo žemdirbio išėjimo su žagre į lauką bei
pirmo žemės palietimo priklausė būsimasis derlius. Todėl, prieš
pradėdami arti, atlikdavo įvairius
magiškus veiksmus, turinčius apsaugoti laukus nuo įvairiausių nelaimių. Jurginių papročiai buvo pakartoti ir svarbiausios žemdirbių
šventės – Jurginių – metu.
Artojų varžybose dalyvavo ir du
mūsų krašto artojai – Albinas Bražinskas ir Kęstutis Mizeras iš Leipalingio seniūnijos Mažonių kaimo.
Abu vyrai šiose varžybose dalyvauja nuo pat jų pradžios – jau dvi-

Pirmiausia norime pasidžiaugti nauju amerikietiško greitojo
maisto – sultingos vištienos patiekalų gamintoju „Crips Chiken“,
siūlančiu labai skanius vištienos
rinkinukus su gėrimais, bulvytėmis ir salotomis arba Cezario
salotų, čeburekų lengvam užkandžiui. „Crips Chiken“ – pirmoji tokia vieta Druskininkuose,
įsikūrusi Ateities g. esančiuose
prekybos paviljonuose, priešais
„ČIA“ parduotuvę. Ten gaminamo maisto galima užsisakyti telefonu, atvykti patiems arba užsisakyti maisto pristatymo į namus
paslaugą. Meniu rasite platformoje www.bigmeniu.lt
Mūsų komandos gretas papildė ir nuo karo Ukrainoje pabėgusi Darija, kuri labai greit įsiliejo į kurorto gyvenimą ir tapo
maisto pristatymo veidu Druskininkų mieste, ją labai pamėgo
visi mūsų klientai bei partneriai.
Darija nuo karo pabėgo jau antrą kartą. Pirmą kartą – dar 2014
metais kilusio karo metu iš gimtojo Donbaso persikėlė į Zaporižės miestą. Darija Zaporižėje turėjo sukūrusi savo smulkų
verslą, artimą darbui, kurį ji šiuo
metu dirba Druskininkuose.
Taip pat džiaugiamės, kad
bigmeniu.lt platformoje jau galima rasti daugiau restorano „Etno
dvaras“ patiekalų. Nors prieš tai
iš jų klientams veždavome tik
cepelinus, įvertinę Jūsų poreikį,

Pirmosios vagos šventėje –
ir Druskininkų krašto artojai

dešimt metų. Nors šiemet jie nelaimėjo prizinių vietų, tačiau per tuos
du dešimtmečius, kai dalyvauja
šiose varžytuvėse, yra nuskynę
ne vieną pergalę.
A. Bražinskas pasakojo, kad į šią
šventę susirenka daug senų bičiulių ir draugų iš visos Lietuvos. Jie
atsiveža ne tik visą arimui reikalingą inventorių, bet ir savo arklius.
„Tai – rimtos varžybos, reikia sugebėti nustatyti tinkamą vagos
gylį, ją taisyklingai apversti, kad
neliktų netvarkos. Žinoma, reikia ir
arklį tinkamai suvaldyti“, – pasakojo A. Bražinskas.
K. Mizeras irgi šiose varžybose
dalyvauja nuo pirmųjų metų. Jis
sakė, kad mažėja artojų, sugebančių gražiai arti arklio tempiamu plūgu.
„Esu laimėjęs nemažai šių varžybų trofėjų, šiemet nepasisekė.
Varžybos vyko po tam tikros pertraukos, dėl pandemijos. Manau,
jog šiemet jos nebuvo gerai organizuotos. Jei ir toliau bus tokia silpna organizacija, tai jų gali ir nebelikti“, – sakė K. Mizeras.
Parengė Laimutis Genys

tuvą. Tarp geriausiųjų yra ir M.
K. Čiurlionio meno mokyklos V.
K. Jonyno dailės skyriaus mokinių – Martos Taruškaitės, Smiltės Razmirskytės, Ignės Streikutės, Austėjos Karaškevičiūtės,
Urtės Miežetytės ir Leonoros Viltės Pacukonytės – kūriniai.
Mergaitėms puikiai pavyko perteikti Kazachstano gamtos vaizdus, papročius, miestus, savo
piešiniuose bei karpiniuose juos
palyginti su gimtosios Lietuvos
gamta, tautine kultūra, aprangos
detalėmis, architektūra.
Jaunosioms dailininkėms pasirengti konkursui padėjo jų mokytojos Alė Kalėdienė, Onutė
Zakarienė, Neringa Akstinienė,
Dovilė Petrauskienė ir Eglė Maračinskaitė. Joms teko nelengvas iššūkis – supažindinti savo
auklėtines su tolimos šalies kultūra, žmonėmis, papročiais, padėjo joms rinkti medžiagą apie
Kazachstano Respubliką.
Balandžio 20 dieną ši unikali paroda, pavadinta „Lietuva ir Kazachstanas. Žvilgsnis iš

toli“, buvo atidaryta Druskininkų
miesto muziejaus galerijoje.
Parodos atidaryme dalyvavo
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus,
nepaprastasis ir įgaliotasis Kazachstano Respublikos ambasadorius Lietuvoje Viktor Temirbayev, patarėjas, konsulas
Baigabil Mamlin, pirmasis sekretorius Nurkhan Kussaev, kiti svečiai, M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai bei mokytojai.
Pristačiusi parodą ir pasveikinusi laureatus, Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė Ona Olšauskienė pasidžiaugė mokyklos V. K. Jonyno
dailės skyriaus mokinių laimėjimais. Mokinės buvo apdovanotos Lietuvos Respublikos Seimo
diplomais, mokytojos – padėkos
raštais.
Parodą Druskininkų miesto
muziejaus galerijoje galima apžiūrėti iki gegužės 4 dienos.

Kurorto svečiams ir vietiniams
gyventojams – bigmeniu.lt
pavasarinės naujienos

www.bigmeniu.lt komandos gretas papildė nuo karo Ukrainoje pabėgusi Darija, kuri labai
greitai tapo maisto pristatymo veidu Druskininkų mieste/Asmeninio archyvo nuotrauka

įtraukėme ir kitų „Etno dvaro“ patiekalų, kurie artimi mūsų maisto kultūrai.
Taip pat kviečiame susipažinti su atnaujintu restorano „The
house“ meniu – čia tikrai rasite
ištaigingų patiekalų, kuriais tikrai
nustebinsite savo svečius.
Picų mėgėjus ir toliau kviečiame užsakyti visų pamėgtas restorano „Vitaminas B12“ picas
bei kitus patiekalus, kuriuos rasite ne tik www.bigmeniu.lt
platformoje, bet ir specialiai sukurtoje interneto platformoje
www.picakurorte.lt
Dėmesio – restoranas „B12“
pradeda dirbti vasaros sezono
laiku, taigi nuo šiol picas galima
užsisakyti kiekvieną dieną nuo
11.00 iki 21.00 val.
Beje, čia galioja ir lojalumo akcija – surinkite 10 lipdukų ir vienuolikta pica mėgaukitės NEMOKAMAI!
Svarbiausia šio pavasario naujiena yra ta, kad www.bigmeniu.lt nuo šiol dienos pietus pristatinės iš Šlaito g. 13 veikiančių
svečių namų „Greta“, kuriuose
įkūrėme savo restoranėlį. Pasi-

sėmę patirties, mes įvertinome
druskininkiečių dienos pietų poreikį ir žinome, kokius patieklaus
reikia tiekti dienos pietums. Taigi darbo dienomis nuo 11.30
iki 16.00 val. esame pasiruošę
Jus maitinti gardžiais dienos pietumis – galite valgyti vietoje, išsinešti arba užsisakyti maistą į namus!
Ištikimieji restorano „The house“ gaminamo maisto mėgėjai
taip pat turės galimybę užsisakyti dienos pietus internetu.
Savaitgaliais miesto svečiams
ir vietiniams gyventojams mes
galime atvežti pusryčius – juos
galite užsakyti tiesiog internetu.
O jeigu norėsite prasivaikščioti, mes Jus mielai priimsime svečių namų „Greta“ restoranėlyje.
Šiame restoranėlyje Jūs taip pat
galite švęsti savo jubiliejų, gimtadienį, krikštynas, artimojo paminėjimo pietus arba paminėti
kitą svarbią datą. Organizuosime ir išvažiuojamuosius pobūvius į Jūsų pasirinktą vietą.
Džiaugiamės, kad esate kartu
su www.bigmeniu.lt!
Užsakymo Nr. MDR-352-02

9

2022 m. balandžio 28 d.
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Savo pasirodymus Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje baigė
Druskininkų sporto centro krepšininkai

Druskininkų sporto centro krepšininkai savo miestui atstovavo Lietuvos moksleivių krepšinio
lygoje / Sporto centro archyvo nuotrauka

Savo pasirodymus Lietuvos
moksleivių krepšinio lygoje pabaigė Druskininkų sporto centro jaunimo (gim. 2003
m. ir jaunesni) bei jaunių (gim.
2004 m. ir jaunesni) auklėtinių komandos, vadovaujamos
trenerio Manto Kibildžio.

Druskininkų SC jaunimo komanda MKL U19 varžybose
savo pogrupyje užėmė 5 vietą
– iki patekimo į kitą etapą buvo
pritrūkta vos vienos pergalės.
Grupės varžybose po du kartus
buvo įveiktos Šakių ir Jurbarko
komandos. Po vieną pergalę ir

pralaimėjimą pasidalinta su pajėgiomis Alytaus SRC bei Kauno
„Perkuno“ krepšinio mokyklos
komandomis. Abu kartus nusileista Marijampolės SC, Kauno
„Žalgirio“ bei Kauno „Tornado“
krepšinio mokyklos ekipoms.
Ypač skaudūs pralaimėjimai
buvo būtent „Tornado” komandai – išvykoje pralaimėta po pratęsimo, o Druskininkuose – vos
vieno taško skirtumu. Bendroje
įskaitoje pasidalinta 13-14 vietomis. Komandos garbę gynė Justas Lukšys, Aistis Lukoševičius,
Dovydas Smaliukas, Eimantas Žūkas, Matas Jakubauskas,
Emilis Žogelis, Gustas Virbalis, Tomas Goberis, Tadas Mikučionis, Martynas Červinskas bei
Dominykas Matusevičius.
Jaunių komandai MKL U18 „B“
diviziono čempionatas susiklostė sėkmingiau. Pirmajame etape iškovotos 9 pergalės (po du
kartus įveiktos Kauno KM „Perkūnas“, Šakių, Jonavos, Kauno
KA „Snaiperis“ komandos, vie-

ną kartą – Kaišiadorių komanda) ir patirti 3 pralaimėjimai (nusileista Kaišiadorių bei du kartus
pralaimėta Marijampolės SC komandoms).
Pogrupyje užimta trečia vieta
leido patekti į antrą etapą, kuriame startuota taip pat sėkmingai.
Pralaimėta tik du kartus Šilutės SM komandai, po du kartus
įveiktos Gargždų, Vilniaus KM
antroji bei Sostinės KM trečioji
komandos.
MKL II etapo varžybose užimta 3 vieta leido patekti į ketvirtfinalio etapą, kuriame laukė Šiaulių KA „Saulė“ antroji komanda.
Pralaimėję pirmąsias rungtynes,
vėliau antrose Druskininkuose
bei lemiamose trečiose Šiauliuose druskininkiečiai iškovojo
pergales ir pateko į finalinio ketverto varžybas, kurios vyko Marijampolėje. Jau pusfinalyje teko
žaisti prieš gausiai savų sirgalių
palaikomą šeimininkų komandą.
Po įtemptos kovos, pabaigoje
pritrūkus jėgų, pralaimėta 79:92.

Kitą dieną, žaidžiant dėl 3 vietos
prieš Šilutės komandą, patirtas
labai skaudus pralaimėjimas –
75:82, nors vienu metu pirmauta
net 15 taškų skirtumu. Tad čempionate buvo iškovota 4 vieta.
Visi komandos žaidėjai svariai
prisidėjo prie tokio pasiekimo.
Aukštaūgis Aistis Lukoševičius
buvo išrinktas į simbolinį turnyro geriausių žaidėjų penketuką.
Komandos garbę gynė Aistis Lukoševičius, Matas Jakubauskas,
Emilis Žogelis, Gustas Virbalis,
Tomas Goberis, Tadas Mikučionis, Martynas Červinskas, Domantas Glavinskas, Benas Čepulis, Adas Averka bei Vakaris
Žogelis.
Komanda bei treneris dėkoja žaidėjų tėvams už kantrybę ir
palaikymą, mokytojams – už supratingumą, išleidžiant į varžybas. Ačiū visiems kitiems sirgaliams, palaikiusiems komandą.
Druskininkų sporto centro
informacija

Intensyvus Druskininkų jaunųjų tinklininkių
sezonas artėja į pabaigą

Jaunosios kurorto tinklininkės sėkmingai atstovauja Druskininkų miestui Lietuvos salės tinklinio jaunimo čempionato amžiaus grupėse / Sporto centro archyvo nuotraukalygoje / Sporto
centro archyvo nuotrauka

Džiugu, kad tinklinis Druskininkuose populiarėja. 2021
m. rudenį į Druskininkų sporto centro mergaičių tinklinio
grupę įsiliejo gausus naujokių būrys. Jų dar laukia intensyvus pradinių treniruočių ciklas, atkaklus darbas ir
tinklinio sporto šakos pažinimas. Nuo sportavimo pradžios iki pirmųjų pasiekimų,
rezultatų praeina ilgas laiko
tarpas. Dažnai jis būna sunkus, neįdomus, vaikams pristinga motyvacijos ar noro
tęsti. Tačiau vos prasideda
pirmosios varžybos, situacija keičiasi. Vieni jaunieji sportininkai, pabūgę varžybų jaudulio, sportinio gyvenimo
tempo, pasirenka kitas veiklas. Kiti, vos atsiradus galimybei varžytis, tampa labiau
motyvuoti ir nori toliau eiti
sportiniu keliu.
Niekas sportininko kelyje neįvyksta savaime. Svarbios įvairios aplinkybės – artimųjų atsidavimas ir pasiryžimas skatinti
būsimąjį sportininką siekti pasiekimų, turima sportinė infrastruktūra ar įgimtų talentų panaudojimas.
Prieš kelis metus pradėjusios

sportuoti jaunosios kurorto tinklininkės 2021-2022 m. m. atstovauja Druskininkų miestui
dvejose Lietuvos salės tinklinio
jaunimo čempionato amžiaus
grupėse. U16 amžiaus grupėje varžosi mergaitės, gimusios
2007 m. ir jaunesnės, o U15 amžiaus grupėje – Mergaitės, gimusios 2008 m. ir jaunesnės.
Abiejose amžiaus grupėse rungiasi po 10 mergaičių tinklinio
komandų, čempionatas vykdomas pagal atkrintamojo, atrankinio ir finalinių turų sistemą.
Druskininkų savivaldybei atstovaujanti U16 mergaičių tinklinio komanda, įveikusi 7 čempionate dalyvaujančias komandas
– Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ 1-ą ir 2-ą, Klaipėdos sporto
centro „Viesulas“, Gargždų sporto centro, Šiaulių sporto centro
„Dubysa“, Kauno sporto mokyklos „Startas“, Vilniaus raj. sporto mokyklos – ir patyrusi 2 pralaimėjimus kovose su Kelmės
sporto centro ir Jonavos KKSC
ekipomis, pateko į stipriausių
Lietuvos salės tinklinio mergaičių U16 finalinį ketvertą. Gegužės 20-22 d. jos vyks į Kelmę
kovoti dėl prizinių čempionato
vietų.

Druskininkų sporto centro U15
mergaičių tinklinio komanda atrankinį čempionato etapą įveikė,
be pralaimėjimų nugalėjusi visas priešininkes – Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“, Klaipėdos
sporto centro „Viesulas“, Kauno

sporto mokyklos „Startas“ 1-ą,
2-ą ir 3-ą, Jonavos KKSC, Panevėžio sporto centro, Alytaus
sporto ir rekreacijos centro bei
Šilalės sporto mokyklos komandas. Šios grupės čempionato atrankiniame ture liko du susitiki-

mai. Turime svajonę, kad pavyks
išsikovoti galimybę čempionato finalines kovas surengti mūsų
jaukioje Druskininkų „Ryto“ gimnazijos salėje, kurioje vyksta tiek
mergaičių treniruočių procesas,
tiek ir namuose žaidžiamos varžybos.
Sezono pasiekimus lemia intensyvus pasirengimo procesas, treniruotės, dalyvavimas
pasirengimo ir draugiškuose turnyruose. Sakoma, kad sėkmė
šypsosi atkakliausiems. Tad labai tikimės, kad būsime sezono namų darbus, papildomas
užduotis ir individualaus pasirengimo planą būsime atlikę su
maksimaliu atsidavimu, kad galėtume džiaugtis sezono sėkme.
Druskininkų sporto centro
informacija

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

Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu, mokėtino pradinio įnašo dydžiu, sąskaitos, į kurią turi būti pervedamas pradinis įnašas, numeriu ir kitomis konkurso sąlygomis galima susipažinti
savivaldybės interneto tinklapio www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Veiklos sritys“ / „Licencijų,
leidimų išdavimas“ / „Savivaldybės turto nuomos konkursai“.
Į konkursą dalyviai kviečiami registruotis nuotoliniu būdu, prašymą registruoti konkurso dalyviu
ir kitus dokumentus siunčiant elektroninio pašto adresu algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt
Prašymai priimami iki 2022 m. gegužės 4 dienos 15.00 val.
Konkurso pradžia – 2022 m. gegužės 5 d., 11.00 val.
Konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programa. Nuoroda į konkursą ir
prisijungimo duomenys užregistruotiems konkurso dalyviams bus pateikti el. paštu.
Papildoma informacija apie konkursą teikiama tel. (8 313) 591 58, mob. +370 646 383 02
arba el. p. algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

10

Savaitraščio Nr. 352

2022 m. balandžio 28 d.

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biro
rūpesčiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai. Jie nusinešė jaunystės nerimą,
pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo gyvenimišką patyrimą, išmintį, įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų...
Garbingo 80-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ilgametę
Druskininkų poliklinikos gydytoją Reginą Balčienę.
Tegul metų bėgimas, palietęs smilkinius, niekada nepakeičia akių ir
širdies šilumos. Lai rankos greit nepavargsta, o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus!
Druskininkų PSPC kolektyvas
Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

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

sidabrines monetas.

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė,
Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Tel. 8 615 31374

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

Perku auksines ar

10 metų garantija darbams

Perku žemę, mišką ar

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

sodybą Dzūkijoje.

Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 615 31374

Įvairių tipų ir gabaritų krovinių pervežimas. Metalo,
senų automobilių išvežimas, supirkimas. Statybinių
šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo
automobiliams vežti nuoma. Pastatų griovimas.

Tel. 8 686 80106

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško vairuotojo,
turinčio kategorijas – „C“, „E“. Taip pat ieškome
aplinkos tvarkymo darbininko. Dėl informacijos
pasiteirauti tel. 8 (313) 51405 arba el. p. info@dku.lt

Tel. +370 628 75156

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 kodas).
Reisai savaitiniai. Tel 8 685 50005

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

„The House“ ieško naujų
komandos narių!

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus
paruošiame vietoje, automobilius
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927
Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“,
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel. 8 636 60454
Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos
darbai. 8 656 21154
Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti kebabų kioske.
Tel. 8 681 17854
UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
viešbučio registratūros administratorei (-iui).
Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių
viešbučio apsaugos darbuotojui (-ai) – portjė.
Atlyginimas – 900 Eur, neatskaičius mokesčių.
Kontaktinis tel. 8 615 34147
Transporto įmonei reikalingi vairuotojai krovinių
gabenimui Lietuvos teritorijoje („CE“ kategorija, 95
kodas). Savaitgaliai laisvi. Tel 8 685 50005

Reikalingi:
virėjai/virėjos
indų plovėja/as,
valytoja/as
Atvykusiems iš kitų
miestų organizuojame
apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai

Kondicionierių,
šilumos siurblių,
saulės elektrinių
pardavimas,
montavimas.
Centrinio šildymo
įrengimas. Stogų
renovacija,
dengimas.
Tel. 8 600 23832

linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

SANTECHNIKOS

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

TEL. 8 687 27676

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

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

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

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
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
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Užuojautos
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)
Išėjus į Amžinybę mylimam Tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame
Jūratę Burokienę. Tegul lydi stiprybė ir dvasios paguoda šią
skaudžią netekties valandą.

Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...
Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus kaip visata... (R. M. Rilkė)
Išėjus į Amžinybę mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Jūratę Burokienę ir jos artimuosius.

Druskininkų savivaldybė
Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...
Mirus mylimai sesei, nuoširdžiai užjaučiame Zofiją Petrelienę.
Gėlių g. kaimynai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Bendrijos „Pastogė“ gyventojai

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)
Mirus buvusiai auklėtojai Aldonai Misevičienei, nuoširdžiai
užjaučiame sūnus Arūną ir Audrių bei visus artimuosius.
Leipalingio vidurinės mokyklos 38 laidos auklėtiniai

Nuoširdžiai užjaučiame Moniką Sakalienę, mirus mylimai
seseriai Izabelei.

Nuoširdžiai užjaučiame Jūratę Burokienę dėl mylimo Tėčio
mirties. Telydi Jus paguoda bei dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

Druskininkų „Bočiai“

RENGINIAI
Balandžio 30 d. 15 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K.Čiurlionio g. 27) – Elmos Šturmaitės
retrospektyvinės tekstilės parodos „Du laikmečiai“ uždarymas ir susitikimas su autore
Gegužės 8 d. 17 val. Leipalingio dvaro salėje – Leipalingio laisvalaikio salės folkloro ansamblio
„Serbenta“ (vadovė A. Petravičienė) kūrybinės veiklos 25-mečiui skirtas „Romansų vakaras“.
Vakaro svečiai – folkloro ansamblis „Stadałėłė“ ir šokių kolektyvas „Leipūnas“
Gegužės 14 d. – „Šeimadienis“ Druskininkuose: šeimų orientacinės , šeimos bėgimas aplink
Druskonio ežerą, ekskursija „ Iš Druskininkų į Cimakavą“. Gydyklų parke: pramogų arena vaikams, tradiciniai lietuvių žaidimai visai šeimai, muilo burbulų ir eksperimentų šou, poezijos ir
muzikos duetas „(Iš)pažinimai“. Poeziją skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė- Tertelienė, dainas atliks ir poeziją skaitys aktorius, režisierius, dramaturgas Justas Tertelis. Visą dieną – dviračiai,
paspirtukai, riedučiai: nuoma, pamėgti dviračių takai ir maršrutai, kelionės gamtoje. Daugiau
informacijos – bit.ly/FB_DKC

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda „Muziejaus Aukso fondas.
Dailė. Aliejinė tapyba“
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.
Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37) veiks Lietuvos vaikų piešinių ir Kazachstano fotomenininkų
paroda „Lietuva ir Kazachstanas.
Žvilgsnis
iš toli“, skirta valstybių
diplomatinių
santykių
30-mečiui
Iki gegužės 4 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g.
9) eksponuojama Vilmos
Vasiliauskaitės
paroda
„Rezervuota... Gyvenimui“
Iki gegužės 17 d. M. K.
Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) eksponuojama Gerardo Raito Šatūno kūrybos
paroda „Nerimas“, skirta
Algiui Uždaviniui (19622010) atminti

LSDP Druskininkų skyriaus bičiuliai
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2022.04.29 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 3.
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.
16:30 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 Vertėja.
01:10 Ponas Tadas.
03:40 Kas ir kodėl?
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Smegenų paslaptys.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
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 „Koko“.
21:35 „Geležinis žmogus 2“.
00:05 „Pagieža“.
01:55 „Greitojo reagavimo būrys“.
03:45 „Apgultis“.
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 SAVAITĖS HITAS. Kokaino baronas.
22:55 Terminatorius. Išsigelbėjimas.
01:10 Vagių irštva.
03:40 „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.
16.30 Laisvės TV valanda.
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 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“.
18:30 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Juodas vanduo.
23:45 Niekada nepasiduok 3.
01:45 „Strėlė“.

2022.04.30 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Klauskite daktaro.
08:00 Beatos virtuvė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios.
11:45 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. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 50 pavasarių.
00:35 Vertėja.
02:40 Didžiųjų kačių epocha.
03:35 Langas į valdžią.
04:05 Jaunasis Montalbanas.
06:00 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“.
12:00 „Amerika. Keturi metų laikai“.
13:05 „Laukinė karalystė“.
14:15 „Kosmoso kariai“.
16:05 „Šefas ant ratų“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Auklė Tulė“.
23:25 „Nuodėmių miestas 2“.
01:35 „Tobulas apiplėšimas“.
03:20 „Sekluma“.
05:05 „Elementaru“.
06:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Vasaros stovyklos sala“.
09:30 Bajala. Magiški nuotykiai.
11:15 Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke.
13:45 Šnipas ne savo noru.
15:35 Pamišę dėl šokių.

17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Augintiniai susivienija.
21:20 Bilas ir Tedas gelbėja visatą.
23:20 Drilbitas.
01:20 Kokaino baronas.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė - Moravskienė“.
08.30 Eko virusas.
09.00 „Aiškiaregė”.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Džinsai kvepiantys laisve.”
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 „A. Lukašenka. Auksinis dugnas. “
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 „Džinsai kvepiantys laisve.”
05.35 Vantos lapas.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose
su Beru Grilsu“.
08:00 „Varom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Neatrasta Kolumbija“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:10 Didžioji kova.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:30 MANO HEROJUS Oušeno tryliktukas.
23:55 Stebėtojai.
01:45 Juodas vanduo.

2022.05.01 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Gamtininko užrašai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Premjera. Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Sitafordo paslaptis.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Portofino“ viešbutis.
22:00 Elžbieta.
00:05 Pilis. Drama.
01:35 50 pavasarių.
03:05 Planeta Žemė 2.
03:55 Keliai. Mašinos. Žmonės.
04:25 Mis Marpl. Sitafordo paslaptis.
06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.

08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Didysis barjerinis rifas“.
13:05 „Ir kaip ji viską suspėja?“.
14:50 „Mes nusipirkom zoologijos
sodą“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS „Paslaptis. Išdrįsk svajoti“.
00:10 „Geležinis žmogus 2“.
02:40 „Auklė Tulė“.
06:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Vasaros stovyklos sala“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Sapnų kūrėjai.
11:30 Marmadukas.
13:15 Vyrai juodais drabužiais 3.
15:25 Džekas ir Džilė.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Džiumandži: sveiki atvykę į
džiungles.
21:50 PREMJERA 8-asis kodas.
23:45 Po saulėlydžio.
01:40 Bilas ir Tedas gelbėja visatą.
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“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.30
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūrinė laida.
21.00 Švyturių žmonės.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“.
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato I-asis etapas.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato IIasis etapas.
10:05 „Neatrasta Kolumbija“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Supermenas ir Luiza“.
21:30 „Supermenas ir Luiza“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
00:40 Oušeno tryliktukas.

2022.05.02 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.

08:55 Detektyvas Monkas 3.
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.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis.
00:05 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 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Svajonių ūkis“.
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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS „Peržengta riba“.
00:25 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Majų baikerių klubas“.
03:30 „Mikė“.
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 Buvusioji.
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 8-asis kodas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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“.
11.10 „Neišsižadėk”.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
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22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „24/7“.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Neatrasta Kolumbija“.
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. Ketvirtfinalio rungtynės.
21:00 Kurjerė.
23:00 „Juodasis sąrašas“.
00:00 „Sūnus paklydėlis“.
01:00 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:10 „Supermenas ir Luiza“.

2022.05.03 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 3.
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. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
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. Lietuva
Europoje.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:05 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 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
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“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Spąstai“.
00:15 „Bulis“.
01:15 „Elementaru“.
02:10 „Majų baikerių klubas“.
03:25 „Mikė“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.

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

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Pasekmė.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:20 Buvusioji.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
06.00 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
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.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.48 Orai.
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.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „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.
21:00 Romeo turi mirti.
23:20 Kurjerė.
01:20 „Strėlė“.

2022.05.04 d.
Trečiadienis
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.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Mano geriausias draugas.
12:30 Pasaulio puodai.
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.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:05 Komisaras Reksas.
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 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Prieš srovę“.
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 „Nesuvestos sąskaitos“.
00:40 „Bulis“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „Majų baikerių klubas“.
03:45 „Mikė“.
04:15 „Bulis“.
05:10 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Drakono kardas.
06.00 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
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 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“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
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.
21:00 Atpildas.
23:10 „Strėlė“.

2022.05.05 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.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 3.
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.
21:30 (Pra)rasta karta.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:05 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 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Gero vakaro šou“.
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“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Plėšikai“.
00:45 „Bulis“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Majų baikerių klubas“.
04:00 „Mikė“.
04:30 „Bulis“.
05:25 „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 Ateities pasaulis.
00:15 „Paskutinis laivas“.
01:15 Drakono kardas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. VDU karta.
05:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas „Menininkų portretai“
06.00 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina”.
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.
03.55 Oponentai.
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 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Baudėjas. Karo zona.
23:00 Atpildas.
01:15 „Strėlė“.
02:15 „Akloji zona“.

PSICHOTERAPIJA TAU






Daug nerimaujate
Jaučiatės prislėgtos nuotaikos
Pablogėjo miegas
Ilgą laiką nepatenkintas savimi ir/ar aplinkiniais
Norite gilintis į save

Nelikite vienas, kreipkitės pagalbos į specialistus.

Psichoterapeutė Jurgita Matuliauskienė,
Lietuvos grupinės analizės draugijos narė.

 Individualūs pokalbiai
 Grupinė psichoterapija
Konsultacijų vieta M.K.Čiurlionio g. 65, Druskininkai.
Pasiteirauti tel. 8 611 46154 arba el.p. manopsichoterapija@gmail.com
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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 manipuliatoriumi
(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
– lietuviška, svilinta,
kaina – 3, 20 Eur/
kg, puselė sveria apie
50-60 kg.Pateikiame
kokybės sertifikatą, kad
mėsa yra lietuviška.
Parduodame bulves
– 25 kg – 15 Eur.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 8 60712690
Skandinaviško
kapitalo investuotojas
geriausiomis kainomis
superka miškus! Taip
pat superkami ir kitos
paskirties žemės
sklypai!
Tel. +37060986656

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

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

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

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

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

Tel. 8 698 55732

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.
Centrui „Dainava“ reikalinga bendrosios
praktikos slaugytoja nuolatiniam darbui.
Informacija tel. 8 (313) 59103
Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394
Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359
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

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

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Perkame miškus su žeme ir išsikirtimui.
Atsiskaitome iš karto. Gali būti nebrandus
miškas. Tel. 8 605 42559
Remontuojame namus, butus, montuojame
gipsus, dedame laminatą, duris. Atliekame
glaistymo ir dažymo darbus. Lauko dailylentės,
šiltinimas. Terasos, pavėsinės, šiltnamiai, stogai,
pirtelės. Renovuojame senus namus ir sodybas.
Tel. 8 605 42559
Skubiai siūlomas laikinas darbas su trimeriu pjauti
krūmus, pagalbiniai ūkio darbai. Dienos atlygis 4045 Eur į rankas. Būtina vairuoti automobilį, atvykti į
darbą. Kreiptis tel. 8 664 13885
Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą.
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas.
Kreiptis tel.8 664 13885
Siūlomas darbas su traktoriumi sezonui su galimybe
pasilikti dirbti nuolat. Būtina turėti patirties, teises:
„Tr1“, „Tr2“ bei vairuoti automobilį, atvykimui į darbą.
Atlyginimas apie 1300 Eur į rankas sezono metu.
Kreiptis tel.8 664 13885

Vaismedžių genėjimas, gyvatvorių kirpimas.
Tel. 8 679 45059
UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu info@akvavita.lt
Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur.
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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
Parduodamas 3 kambarių, 64,48
kv. m butas Veisiejų g. 30, 1-ame
namo aukšte iš 5, strategiškai patogioje vietoje. Tel. 8 648 52222 ir
8 612 60181
Parduodamas 83, 32 kv. m mūrinis sodo namas su 5, 33 arų
žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas,
kadastriniai matavimai. Kaina –
9000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas namas miesto
centre, prie Druskonio ežero.
Tel. 8 692 40191
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
Tvarkinga 170 kv. m sodyba,
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
2,55 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Vilkininkų kaime (apie 3
km nuo Leipalingio), apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. Kaina – 13 000
Eur. Tel. 8 617 62483

Perka nekilnojamą turtą
Perka vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės. Gerą
variantą siūlyti tel. 8 611 01110
Perka 2 kambarių butą, bendrabutyje nesiūlyti. Tel. 8 601 53936
Perka 1-2 kambarių butą miesto
centre. Tel. 8 621 37087
Ieško pirkti 3 kambarių butą miesto centre. Ir garažą lengvajam automobiliui laikyti (Gardino g. arba
Ligoninės g.). Tel. 8 615 89454
Perka žemės ūkio paskirties
žemę Didžiasalio kaime, aplink
Druskininkus
ir
Leipalingį.
Tel. 8 602 72341

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
Ieškomas pirkti sodas šalia Druskininkų ir garažas Baltašiškėje.
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

Perka 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

Perka šaltkalvio spaustuvą ir darbastalį. Tel. 8 610 48759

Parduodami: laboratorinis mikroskopas, balto vatmano lapai
– 0, 50 ct, 20 kaltų rinkinys menininkams (marmuro ir druskos
apdirbimui), Stendalio raštai (15
tomų), du odiniai foteliai (sukami),
žurnalai „Mūsų gamta“, įrišti iki
1990 m., elektrinis siaurapjūklis
(pjūklelis), sulčiaspaudė „Rosinka“. Tel. 8 (313) 55714
Kineskopinis televizorius, virtuvinis ir žurnalinis stalai, apynaujis
ovalus kilimas, vaikiškas vežimėlis ir dviratukas. Tel. 8 675 57873
Parduodamas visiškai naujas
vyriškas dviratis „MINERVA ARCHUR DELUXE M655“ – 220
Eur,
diagnostinės
juostelės
gliukozės matavimui kraujyje.
Tel. 8 686 43600
Vyriškas dviratis – Šiaulių gamybos. Tel. 8 675 22149

Nuoma
Nuo gegužės 1d. išnuomojamas
garažas prie senos katilinės. Tel.
8 686 81925
Lazdijuose išnuomoja arba parduoda mechanines dirbtuves su
teritorija (aikštelė – 1 ha). Yra
remonto keltuvas, duobės sunkvežimių remontui, įranga suvirinimui ir kitiems darbams. Visas
pastatas apie 900 kv. m. Kieme yra angaras apie 450 kv. m.
Tel. 8 698 76962
Išnuomojamas garažas Neravuose. Tel. 8 616 23682
Išnuomojami butai: Neravų g.,
1 kambarys, 20 kv. m ir 2 kambariai, 33 kv. m, Neravų g.
Tel. 8 609 28835

Išsinuomotų
Išsinuomočiau
arba
čiau žemę Savanorių
Tel. 8 615 72008

Parduoda įvairius daiktus

pirkkaime.

Išsinuomočiau butą Druskininkų
mieste, kreiptis tel. 8 679 84070
Ieško išsinuomoti butą ar kambarį iki 150 Eur, su patogumais. Tel.
8 612 87956

Keičia nekilnojamą turtą
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

LCD televizorius „Philips“, 51 cm
įstrižainė, kaina – 35 Eur, TV priedėlis „VIDO“ – 10 Eur, TV sieninis
laikiklis – 4 Eur, „Scart“ laidas –
2 Eur, įvairių TV ir TV priedėlių
„TV STAR“ pulteliai, kaina – nuo
3 Eur. Muzikinio centro „Philips“
pultelis – 8 Eur. Vaikiškas maniežas – 22 Eur, pakabinami šviestuvai butui ir sodui nuo 4 Eur,
šaldytuvas „Gorenje“ (dvi durelės
ir du kompresoriai dalimis), seno
modelio (mygtukinis) „Nokia“
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur.
Tel. 8 686 43600
Parduodamas moteriškas dviratis – 7 pavarų, sportinis vyriškas
dviratis – 21 pavaros, kalnų dviratis – 21 pavaros, du mergaitiški
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų.
Vaikiška automobilinė kėdutė,
žurnalinis staliukas, pakabinami
šviestuvai, sulankstoma lovelė.
Tel. 8 630 87652
Parduoda nedidelį šaldytuvą, dvi
indų plovimo kriaukles (apvalią ir
keturkampę). Tel. 8 603 77192
Sauskelnės-kelnaitės
„Tena“, M dydis. Kėdė-WC.
Tel. 8 655 16035
Šiltnamis, 8 m ilgio ir 3 m pločio.
Tel. 8 698 14209
Skalbimo mašina, dujinė viryklė,
sofa-lova, trijų durų spinta be antresolių, auto bagažinė, nebrangūs įvairūs dviračiai, pianinas
„Petrov“. Tel. 8 674 28850
Suaugusiųjų sauskelnės „TENA“,
įvairių dydžių. Tel. 8 639 58301

Perka šaltkalvio spaustuvą ir darbastalį.
Tel. 8 610 48759
Perka oro kompresorių ir gręžimo stakles.
Tel. 8 608 02486

Perka oro kompresorių ir gręžimo
stakles. Tel. 8 608 02486
Brangiai perka senus eglutės
žaisliukus. Gali atvažiuoti į namus. Tel. 8 653 96 521
Perka auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374

Parduoda mišką, medieną,
malkas
Įvairios malkos kaladėmis, vežame ir mažus kiekius. Tel.
8 610 32259
Parduoda malkas supjautas kaladėmis. Eglinių ir pušinių malkų
kaina – 35 Eur/m, beržinių – 45
Eur/m. Atvežimas nemokamas.
Tel. 8 654 94039
Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės
kapotos
malkos.
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Perka mišką, medieną,
malkas
Perka medieną. Tel. 8 602 28830
Perka mišką valymui, sausuolius, išvartas. Atsiskaito vietoje.
Tel. 8 654 94039
Perka miškus su žeme ir išsikirtimui. Atsiskaito iš karto.
Gali būti nebrandus miškas.
Tel. 8 605 42559

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Automobilis „Renault Scenic“: 1, 6
l benzinas, labai gera būklė, 2000
m., rida – 145 000 km, sidabro
spalva, lieti ratai. Nebrangus automobilis. Tel. 8 692 44465
Parduodami „Toyota“ naudoti, originalūs, geros būklės lieti ratlankiai, 4 vnt. (tarpai tarp skylių – 5
x 100) su vasarinėmis padangomis „MICHELIN 205/55R16“, ratų
veržlės. Bendra kaina – 210 Eur.
Tel. 8 612 51899
„VW Passat“: 1995 m., 1,9 TDI,
sidabrinis, el. stoglangis, kablys,
radijas. Tel. 8 616 37622
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506

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

Perka transporto priemones
ir jų dalis
Nupirkčiau

nereikalingą

benzi-

ninį automobilį, gali būti nevažiuojantis, siūlyti iki 500 Eur. Tel.
8 627 21409
Perka „Audi 80“, „Audi 90“, „Audi
100“ ir kitus automobilius.. Tel. 8
677 27199

Parduoda žemės ūkio
produkciją
Parduodu vienerių metų ožką su
pirmais ožiukais. Ožka – 80 Eur,
ožiukai (1 berniukas, 2 mergaitės)
– po 20 Eur. Tel. 8 611 19982
Žirniai,

saldieji

lubinai.

Tel.

šeimas.

Tel.

8 698 14440
Parduoda

bičių

8 646 88970
Parduoda

valytus:

vasarinius

kviečius, traiškytus kviečius. Tel.
8 616 11588
Parduoda:

bulves,

avižų-vi-

kių mišinį ir šieną rulonais. Tel.
8 699 18639
Parduoda triušius. Tel. 8 611 45735
Avižos, lubinai. Tel. 8 672 49828
Parduodamos bičių šeimos. Tel.
8 687 98911

Reikalinga
Reikalingas

meistras

sutaisy-

ti elektrinę orkaitę „Beko“. Tel.
8 600 25104

Dovanoja
Dovanoja hidro sūkurinę skalbimo
mašiną. Tel. 8 (313) 54555

Ieško darbo
Gali prižiūrėti sodybas – du kartus per savaitę, atvažiuoja. Tel.
8 692 44465
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